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REINIGUNG UND PFLEGE

Ein aufblasbares SUP muss regelmäßig 
gereinigt und gepflegt werden, um die 
Langlebigkeit zu erhöhen. Das ständige 
Einrollen, die Sonne und teilweise verschmutze 
Gewässer setzten dem Board besonders zu. Es 
gibt Reinigungs- und Pflegemittel, die speziell 
für Schlauchboote oder SUP-Boards geeignet 
sind. Diese sollen das Board schützen und 
pflegen. Durch diese Pflegemittel wird das 
PVC-Material nicht spröde und rissig, und Ihr 
SUP bleibt jahrelang robust.

Ein SUP sollte circa 1x im Monat gereinigt 
werden. Am Ende der Saison und bevor das 
SUP in den „Winterschlaf“ geht, sollte die 
Reinigung besonders gründlich erfolgen. 

Achten Sie darauf, dass das Reinigungs-/
Pflegemittel für PVC geeignet ist, wie 
beispielsweise Produkte für Schlauchboote. 
Es gibt aber auch verschiedene Produkte 
speziell nur für iSUP-Boards.

Arbeiten Sie zuerst einen Reiniger mit einem 
Schwamm ein, bis jeglicher Schmutz entfernt 
wurde. Danach spülen Sie das SUP gründlich 
mit klarem Wasser ab, bis keine Rückstände 
mehr zu sehen sind.

Wenn das Board trocken ist, tragen Sie das 
ausgewählte Pflegemittel mit einem Lappen 
auf. Diese speziellen Pflegemittel müssen 
meistens nicht abgespült werden, sorgen 
für Glanz und schützen das Board vor UV-
Strahlung.
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CLEANING AND CARE  
FOR YOUR SUP

An inflatable SUP must be cleaned and 
maintained regularly to increase its lifespan. 
Constant rolling in, the sun and sometimes 
dirty waters are particularly harmful to the 
board. There are cleaning and care products 
that are especially suitable for inflatable boats 
or SUP boards. These are designed to protect 
the material. These care products prevent 
the PVC material from becoming brittle and 
cracked, and your SUP will last for years.

A SUP should be cleaned about once a month. 
At the end of the season and before the SUP 
goes into its “winter sleep”, the cleaning should 
be done extra thoroughly. 

Make sure that the cleaning/care products 
are suitable for PVC, like for example products 
for inflatable boats. However, there are also 
various products specifically for iSUP boards 
only.

First apply the cleaner with a sponge until all 
dirt has been removed. Then rinse the SUP 
thoroughly with clear water until there are no 
remains of the product.

When the board is dry, apply your chosen 
care product with a cloth. These special care 
products usually do not need to be rinsed off. 
This provides shine and protects the board 
from UV radiation.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Nafukovací SUP se musí pravidelně čistit a 
udržovat, aby se prodloužila jeho životnost. 
Neustálé převalování, slunce a někdy i špinavá 
voda jsou pro prkno obzvlášť náročné. Existují 
čisticí a ošetřovací prostředky, které jsou 
vhodné zejména pro nafukovací čluny nebo 
SUP desky. Ty jsou určeny k ochraně a péči o 
desku. Tyto přípravky na ošetřování zabraňují 
křehnutí a praskání materiálu PVC a váš SUP 
tak zůstane odolný po mnoho let.

SUP by se měl čistit přibližně jednou za měsíc. 
Na konci sezóny a předtím, než se SUP uloží k 
zimnímu spánku, by mělo být čištění obzvláště 
důkladné. 

Ujistěte se, že čisticí/ošetřovací prostředek 
je vhodný pro PVC, například přípravky pro 
nafukovací čluny. Existují však také různé 
produkty určené pouze pro desky iSUP.

Nejdříve čisticí houbou pracujte tak dlouho, 
dokud neodstraníte všechny nečistoty. Poté 
SUP důkladně opláchněte čistou vodou, dokud 
nebudou viditelné zbytky.

Když je deska suchá, naneste na ni hadříkem 
vybraný ošetřující přípravek. Tyto speciální 
ošetřující přípravky se obvykle nemusí 
oplachovat, dodávají desce lesk a chrání ji 
před UV zářením.
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