
JAK CZYŚCIĆ, IMPREGNOWAĆ
I DBAĆ O ODZIEŻ, OBUWIE

I SPRZĘT TURYSTYCZNY

Ulotka informacyjna o 
czyszczeniu i impregnacji



Większość wodoodpornej odzieży, obuwia i sprzętu posiada 
zewnętrzną warstwę nazywaną DWR czyli powłokę odpychającą 
wodę (ang. Durable Water Repellent). To właśnie to wykończenie 
sprawia, że woda nie wsiąka w materiał. Poprawnie działające 
DWR pozwala wilgoci w postaci pary przeniknąć przez materiał na 
zewnątrz, jednocześnie nie pozwalając wodzie dostać się do środka.

Przez pył, pot i inne zanieczyszczenia oraz ze względu na naturalne 
zużycie, warstwa DWR będzie słabnąć sprawiając, że Twoja odzież 
i ekwipunek zaczną przemakać. Jednocześnie, używanie zwykłych 
domowych detergentów pozostawia na powierzchni materiału 
hydrofilowe (przyciągające wodę) pozostałości detergentu, które 
osłabiają działanie DWR. Gdy DWR zawodzi, materiał zaczyna 
nasiąkać wodą, a to z kolei ogranicza oddychalność, ponieważ para 
wodna nie może wydostać się na zewnątrz, sprawiając, że mokniesz 
od środka.

DWR i oddychalność Twojej wodoodpornej odzieży, butów i 
sprzętu mogą zostać odnowione poprzez czyszczenie i impregnację 
produktami Nikwax.
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Używanie produktów Nikwax przedłuży żywotność Twojego 
sprzętu i odzieży, zapewniając, że będzie Ci ciepło, sucho i 
komfortowo, a do tego zaoszczędzi Twoje pieniądze.

Dlaczego powinieneś dbać o 
swoją odzież, sprzęt i obuwie 
z Nikwax?

deszcz

tkanina 
zewnętrzna

tkanina 
wewnętrzna

skóra

odparowany pot

laminat
membrana

Niedziałające DWR

Prawidłowo działające DWR

deszcz

tkanina 
zewnętrzna

tkanina 
wewnętrzna

skóra

odparowany pot

laminat
membrana
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Bez fluorokarbonów
Dla nas to poważna sprawa. Zawsze uważaliśmy, 
że środki na bazie fluorokarbonów są szkodliwe. 
Niedawne badania potwierdziły, że PFC odkładają 
się w środowisku naturalnym i mogą mieć poważny 
wpływ na nasze zdrowie.

Na bazie wody
W naszych produktach nigdy nie używamy szkodliwych 
rozpuszczalników. Wszystkie nasze produkty są oparte na wodzie, 
dlatego są niepalne i bezpieczne w użytku domowym.

Bez aerozoli
Nie używamy i nigdy nie używaliśmy propelentów, które zwiększają 
alarmujące tempo ocieplenia globalnego.

Nie ma potrzeby aktywacji termicznej 
W przeciwieństwie do wielu dostępnych produktów środki Nikwax 
nie wymagają suszenia w suszarkach, dzięki czemu oszczędzają Twój 
czas i zmniejszają zużycie prądu, a także są bardziej przyjazne dla 
środowiska.

Polityka substancji ograniczanych
Nie tylko spełniamy aktualne normy dotyczące niestosowania 
substancji niebezpiecznych, lecz wychodzimy ponad nie. Pełna 
lista zakazanych przez nas substancji dostępna jest na naszej 
stronie internetowej.

Dokładamy wszelkich starań by zminimalizować 
wpływ naszych produktów na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzi. W 2004 roku zostaliśmy jedną z 
trzynastu firm w Wielkiej Brytanii, a do dziś jedyną 
firmą z branży outdoor’owej, która otrzymała 
Queen’s Award for Enterprise in Sustainable 
Development – odznaczenia dla przedsiębiorstw 
najbardziej przyjaznych środowisku.

Nagroda ta jest najwyższym uznaniem osiągnięć naszej firmy i 
została uzyskana dzięki stałemu przestrzeganiu naszych norm i 
praktyk przyjaznych naturze. Jest ona celebracją naszej spójnej 
polityki rozwoju produktów oraz dowodem, iż możliwy jest 
sukces komercyjny z jednoczesnym zachowaniem znaczących 
korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

Łatwiej, Bezpieczniej, 
Skuteczniej: filozofia Nikwax

 

 

 

 

Łatwiej
•  Łatwe w użyciu: użyj podczas prania w 

pralce (lub podczas prania ręcznego), nanieś 
atomizerem lub aplikatorem w postaci gąbki

•  Do stosowania bezpośrednio, gdy odzież, 
obuwie lub sprzęt są jeszcze mokre

• Nie ma potrzeby aktywacji termicznej

Bezpieczniej
• Produkty na bazie wody
• Bez szkodliwych rozpuszczalników
• Bez gazów pędnych
• Bez fluorokarbonów (PFC)

Skuteczniej
•  Wysoce wydajne produkty, w których 

stosujemy naszą nowoczesną  
technologię bazującą na wodzie  
by Twoja odzież, obuwie i sprzęt  
pozostały suche

•  Dziesięciolecia zgromadzonej wiedzy, 
ekspertyz i badań naukowych sprawiają, 
że nasze produkty reprezentują najwyższy 
poziom technologii impregnacji

Wszystkie produkty Nikwax są łatwe w użyciu, 
bezpieczne dla Ciebie i dla środowiska, oraz 
sprawią, że będzie Ci ciepło i sucho niezależnie 
od pogody.

W firmie Nikwax jesteśmy dumni z naszych najwyższej jakości 
produktów mających znikomy wpływ na środowisko naturalne. 
Zawsze dbaliśmy o ochronę środowiska naturalnego, dlatego też 
jesteśmy jedyną firmą produkującą impregnaty, która nigdy nie 
używała szkodliwych fluorokarbonów (PFC).
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Każdy produkt może zostać łatwo zidentyfikowany dzięki 
kolorowi nakrętki:

Zielony do czyszczenia
Zarówno odzież, obuwie jak i sprzęt powinny być zawsze 
czyszczone odpowiednim produktem Nikwax zanim zostaną 
zaimpregnowane. Domowe detergenty mogą uszkodzić Powłokę 
Odpychającą Wodę (DWR), jednak nasze wysoce wydajne środki 
czyszczące bezpiecznie usuną zabrudzenia i odświeżą działanie 
DWR. Można ich również używać bezpośrednio na tkaninę, by 
skutecznie usunąć plamę lub smar.

Fioletowy do impregnacji
Impregnaty Nikwax dodają DWR i odświeżają właściwości 
oddychające. Utrzymują swoje właściwości przez kilka prań – nie 
muszą być stosowane przy każdym praniu, jeżeli stosujesz środki 
do czyszczenia Nikwax.

Niektóre impregnaty Nikwax zawierają również składnik chroniący 
przed UV, aby pomóc Ci chronić Twój sprzęt przed szkodliwym 
wpływem promieni ultrafioletowych.

Sposoby aplikacji
W niniejszej ulotce stworzyliśmy kilka praktycznych symboli 
ukazujących różne metody aplikacji dla każdego z naszych produktów.

Niniejsza ulotka pomoże Ci dobrać najwłaściwsze produkty 
Nikwax, dzięki którym zadbasz o swoją odzież, obuwie i sprzęt, 
oraz pokaże Ci jak należy używać naszych produktów, by uzyskać 
najlepsze rezultaty.

Wybierz właściwy produkt 
Nikwax do pielęgnacji Twojej 
odzieży, butów lub sprzętu 

Aplikacja
w pralce lub podczas 

prania ręcznego

Aplikacja
gąbką

Aplikacja 
atomizerem

Aplikacja
pędzlem



Techniczny środek czyszczący do 
materiałów wodoodpornych, który 
usuwa zabrudzenia i pozostałości 
detergentów, jednocześnie 
odnawiając oddychalność i właściwości 
wodoodporne. Dostępny również w 
wersji podróżnej w postaci żelu.

Idealny do czyszczenia:
• Wodoodpornej odzieży oddychającej
•  Śpiworów wykonanych z materiałów 

syntetycznych
• Namiotów i plecaków

Skutecznie czyści, odświeża właściwości 
termoizolacyjne oraz odnawia wodoodporność 
odzieży i śpiworów z wypełnieniem z 
puchu hydrofobowego. Polepszy również 
wodoodporność zwykłego puchu oraz 
zewnętrznej tkaniny odzieży i śpiworów.  

Idealny do czyszczenia i odnawiania  
właściwości wodoodpornych.
•  Odzieży i śpiworów z wypełnieniem z  

puchu hydrofobowego lub zwykłego

Tech Wash®

Down Wash Direct™

C Z Y S Z C Z E N I E I M P R E G N A C J A

Najlepszy na świecie środek do 
impregnacji o wysokiej skuteczności. 
Bezpieczny, szybki, łatwy w użyciu, 
bez PFC i rozpuszczalników. Nie 
wymaga aktywacji termicznej.

Idealny do impregnacji:
•  Odzieży z membranami takimi  

jak GORE-TEX®, lub eVENT® oraz 
sprzętu z wypełnieniem z  
materiałów syntetycznych

Sposób użycia:

Odzież wykonana z  
wodoodpornych,  
oddychających materiałów

Odzież z warstwą  
aktywnie pochłaniającą lub  
rozprowadzającą wilgoć

TX.Direct®

09

Odzież

Sposób użycia:

Sposób użycia:
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Wysoce wydajny impregnat do 
materiałów typu softshell, który jest 
łatwy, bezpieczny i szybki w użyciu.  
Bez PFC, rozpuszczalników i nie  
wymaga aktywacji termicznej.

Idealny do impregnacji:
•  Materiałów typu Softshell®,  

takich jak Windstopper®,  
Windbloc® czy Schoeller®

 

Sposób użycia:

Odzież wykonana z 
wodoodpornych,  
oddychających materiałów

Odzież z warstwą  
aktywnie pochłaniającą lub  
odprowadzającą wodę
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Polar Proof®

Cotton Proof

Impregnat do polarów do stosowania w praniu. 
Pozwala uwięzić powietrze pomiędzy włóknami, 
utrzymując użytkownika w cieple i komforcie, 
jednocześnie odpychając wodę od powierzchni 
materiału podczas deszczu.

Idealny do impregnacji:
•  Artykułów z polaru takich jak kurtki,  

bluzy, spodnie, czapki i rękawiczki

Sposób użycia: 

Środek do odzieży i sprzętu wykonanych z  
bawełny, mieszanek bawełna-poliester i brezentu 
do stosowania w praniu. Dodaje powłokę 
odpychającą wodę (DWR) dzięki czemu redukuje 
przybieranie na wadze materiału, poprzez 
zapobieganie chłonięciu wody, oraz zapewnia 
oddychalność materiału podczas deszczu.

Idealny do impregnacji:
•  Odzieży z bawełny i mieszanek bawełna-poliester, 

jak spodnie czy kurtki. Dodatkowo może być 
nanoszony ręcznie na brezent, plecaki i markizy

Sposób użycia:

Odzież
I M P R E G N A C J A I M P R E G N A C J A

Down Proof

Impregnat do stosowania w pralce do 
odzieży i sprzętu z wypełnieniem puchowym. 
Nadaje właściwości wodoodporne, odnawia 
właściwości izolujące i oddychające.

Idealny do impregnacji:
•  Odzieży i sprzętu z wypełnieniem  

puchowym
 

Sposób użycia:

Softshell® Proof



Spray-On – aplikacja w postaci spray’u
1.  Rozłóż płasko czysty, mokry przedmiot na  

zabezpieczonej powierzchni.
2. Spryskaj równomiernie z odległości ok. 15 cm.
3.  Odczekaj 2 minuty, a następnie zetrzyj nadmiar  

środka wilgotną ściereczką.

Wash-In – aplikacja podczas prania ręcznego
1.  Dodaj wymaganą ilość środka czyszczącego  

Nikwax do ciepłej wody.
2. Zanurz przedmiot w wodzie i zamieszaj.
3. Pozostaw na 5 – 10 min. do nasiąknięcia.
4. Dokładnie wypłucz, aż woda stanie się klarowna.
5. Powtórz z użyciem impregnatu Nikwax.

Suszenie
Impregnaty Nikwax nie wymagają aktywacji ciepłem poprzez 
suszenie w suszarce bębnowej lub prasowanie.

Najlepszym sposobem, by usunąć maksymalną ilość wody z puchu, 
jest wielokrotne odwirowanie na niskich obrotach. Następnie, jeżeli 
zapis na metce na to pozwala, suszenie w suszarce bębnowej w 
niskiej temperaturze tak długo, aż znikną zbitki puchu. Regularne 
rozbijanie zbitek mokrego puchu podczas procesu suszenia 
pomoże w odzyskaniu przez puch puszystości i pełnej objętości.

S P O S Ó B  U Ż Y C I A S P O S Ó B  U Ż Y C I A

Nikwax GlobalDowiedz się więcej na 
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Odzież
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Wash-In – aplikacja w pralce 
1.  Zapnij wszystkie zamki i rzepy, a następnie umieść przedmiot  

w pralce.
2.  Upewnij się, że w szufladzie na proszek nie ma pozostałości 

zwykłych detergentów i wlej wymaganą ilość środka 
czyszczącego Nikwax.

3. Pierz zgodnie z instrukcją na metce.
4. Pozostaw mokry przedmiot w pralce.
5.  Wlej wymaganą ilość impregnatu Nikwax do szuflady  

na proszek i uruchom jeszcze jeden cykl prania.

Przed użyciem Po użyciu
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Obuwie
I M P R E G N A C J AC Z Y S Z C Z E N I E

Żel Czyszczący do Obuwia

Środek czyszczący na bazie mydła, który usuwa 
nagromadzone zanieczyszczenia z obuwia, odnawiając 
tym samym właściwości wodoodporne.

Idealny do czyszczenia:
•  Wszystkich typów obuwia, wliczając  

obuwie z membraną GORE-TEX® Sposób użycia:

Sposób użycia:

Sandal Wash

Preparat z aplikatorem gąbkowym do czyszczenia 
sandałów i obuwia zakładanego na gołą stopę. 
Zaprojektowany by bezpiecznie czyścić i usuwać 
nieprzyjemny zapach, sprawiając że obuwie pachnie 
świeżością.

Idealny do czyszczenia:
•  Wszystkich typów sandałów i  

obuwia zakładanego na gołą  
stopę, zarówno z materiałów  
syntetycznych, tkaniny i skóry

Sposób użycia:

Wosk Impregnujący do  
Skóry Licowej (w płynie)

Impregnat w płynie na bazie wody do 
obuwia ze skóry licowej. Nadaje właściwości 
wodoodporne oraz poprawia oddychalność. 
Dostępny w kolorze brązowym, czarnym lub 
w wersji bezbarwnej.

Idealny do impregnacji:
•  Wszystkich rodzajów obuwia  

wykonanego z gładkiej skóry

I M P R E G N A C J A
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Impregnat do Tkanin i Skóry

Impregnat z aplikatorem gąbkowym lub w 
spray’u do obuwia mieszanego, wykonanego 
z tkaniny i skóry. Impregnuje i odnawia 
właściwości oddychające.

Idealny do impregnacji:
•  Obuwia wykonanego  

z tkaniny, skóry lub  
połączenia tkaniny i skóry Sposób użycia:

Sposób użycia:

Impregnat z aplikatorem gąbkowym 
lub w spray’u do obuwia wykonanego z 
nubuku lub zamszu. Impregnuje i odnawia 
właściwości oddychające. 

Idealny do impregnacji:
•  Wszystkich rodzajów obuwia  

wykonanego z szorstkiej skóry,  
takiej jak nubuk czy zamsz

Impregnat do Nubuku i Zamszu

Wosk Impregnujący do Skóry Licowej

Środek do impregnacji w kremie o wysokiej 
wydajności, który można stosować na wilgotną lub 
suchą skórę, dający jej natychmiastową ochronę. 
Nadaje właściwości wodoodporne, zmniejsza 
wchłanianie wody oraz poprawia oddychalność. 
Dostępny w kolorze czarnym lub wersji bezbarwnej.

Idealny do impregnacji:
•  Wszystkich rodzajów obuwia  

wykonanego z gładkiej skóry Sposób użycia:



S P O S Ó B  U Ż Y C I A
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Aplikator gąbkowy i spray
1.  Oczyść buty z błota i brudu 

pod bieżącą wodą. W razie 
konieczności użyj szczotki 
z miękkimi, nylonowymi 
włóknami.

2.  Przyciskając gąbkowy 
aplikator do obuwia nanieś 
odpowiednią ilość środka 
czyszczącego do obuwia 
Nikwax. Spłucz czystą wodą.

3.  Nanieś odpowiedni 
impregnat do obuwia 
Nikwax obficie na całą 
impregnowaną powierzchnię. 
Nadmiar środka usuń 
wilgotną ściereczką.

4.  Wosk Impregnujący do 
Skóry Licowej nadaje 
natychmiastową ochronę. 
Pozostałe produkty należy 
pozostawić do wyschnięcia. 

Obuwie Bielizna techniczna
Bielizna techniczna pomaga regulować temperaturę Twojego ciała 
gdy uprawiasz sport, poprzez odprowadzanie potu z dala od skóry. 
Wykorzystane tkaniny mają wysoką zdolność do transportowania 
wilgoci (rozkładają wilgoć na dużej powierzchni), szybko wysychają 
i oddychają.

Właściwa pielęgnacja jest niezbędna dla zachowania tych 
właściwości i zapobiegnie przesiąknięciu przykrymi zapachami!

Używanie konwencjonalnych detergentów domowych czy płynów 
do płukania tkanin może zmniejszyć ich zdolność do transportowania 
wilgoci, powodując zatrzymywanie wody przez tkaniny. Ponadto 
nie usuwają one źródła przykrych zapachów ani nie zapobiegają ich 
dalszemu gromadzeniu w tkaninie podczas użytkowania, a jedynie 
maskują używając substancji zapachowych.

Nikwax oferuje szeroką gamę produktów do czyszczenia i pielęgnacji, 
które bezpiecznie czyszczą i odświeżają Twoją bieliznę techniczną, 
jednocześnie polepszając jej zdolność do transportu wilgoci.

Delikatny detergent, który usuwa 
zabrudzenia, pot i nagromadzone 
nieprzyjemne zapachy, jednocześnie 
wspomagając zdolność do transportu 
wilgoci i skracając czas schnięcia 
odzieży wykonanej z materiałów 
syntetycznych ubieranej bezpośrednio 
na skórę. Dostępny również w wersji 
podróżnej w postaci żelu.

Idealny do czyszczenia i pielęgnacji:
•  Bielizny technicznej z materiałów 

syntetycznych
•  Odzieży sportowej: odzieży do 

biegania i uprawiania fitness, odzieży 
na siłownię, odzieży do sportów 
zespołowych i odzieży kolarskiej

 

Sposób użycia:

BaseWash®

C Z Y S Z C Z E N I E

I M P R E G N A C J A

Odżywka do Skóry

Odżywka impregnująca z aplikatorem gąbkowym 
do obuwia z pełnej skóry licowej, która przywraca 
oddychalność, zmiękcza skórę i nadaje jej 
właściwości wodoodporne.

Idealny do pielęgnacji:
•   Obuwia z gładkiej skóry wymagającego  

zmiękczenia lub rozchodzenia Sposób użycia:
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Bielizna techniczna

Delikatny detergent, który usuwa 
zabrudzenia, pot i nagromadzone 
nieprzyjemne zapachy, jednocześnie 
zmiękczając, wspomagając zdolność 
do transportu wilgoci i skracając czas 
schnięcia odzieży wykonanej z wełny 
ubieranej bezpośrednio na skórę. 
Idealny do czyszczenia i pielęgnacji:
• Bielizny technicznej z wełny merino
•  Odzieży sportowej: odzieży do 

biegania i uprawiania fitness, odzieży 
na siłownię, odzieży do sportów 
zespołowych i odzieży kolarskiej

 

Sposób użycia: 

Środek do płukania do bielizny technicznej, 
bielizny termoaktywnej oraz odzieży ze zdolnością 
transportowania wilgoci, ubieranej bezpośrednio 
na skórę. Odświeża, zapobiega gromadzeniu się 
nieprzyjemnych zapachów, przyspiesza schnięcie i 
poprawia właściwości termoaktywne.

Idealny do pielęgnacji:
•  Bielizny technicznej z wełny merino  

lub tkanin syntetycznych 
•  Odzieży sportowej: odzieży do biegania i uprawiania 

fitness, odzieży na siłownię, odzieży do sportów 
zespołowych i odzieży kolarskiej

 

Sposób użycia:

Wypierz odzież w zwykłym środku czyszczącym, a 
BaseFresh dodaj do przegródki na płyn do płukania.

Wool Wash

BaseFresh®

C Z Y S Z C Z E N I E

P I E L Ę G N A C J A

BaseWash czy BaseFresh, 
którego powinienem użyć?

Jeżeli chcesz wyprać jedynie 
bieliznę techniczną wykonaną 
z tkanin syntetycznych, użyj 
BaseWash.

Jeżeli masz tylko kilka sztuk 
bielizny technicznej, użyj 
BaseFresh podczas zwykłego 
prania. Pamiętaj, że BaseFresh 
może być używany zarówno do 
tkanin syntetycznych jak i wełny.
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Czyszczenie  (BaseWash oraz Wool Wash)

Pielęgnacja  (BaseFresh)

W pralce 
1.  Umieść czyszczoną odzież  

w pralce.
2.  Wlej 50 ml środka do  

szuflady na proszek
3.  Pierz według zaleceń 

producenta umieszczonych  
na metce.

Nikwax BaseFresh może być 
używany zamiast zwykłego 
środka do płukania tkanin wraz 
ze zwykłym proszkiem. Może 
być również używany wraz z 
bardziej agresywnymi środkami 
czyszczącymi by usunąć 
uporczywe zabrudzenia, takie 
jak smar. BaseFresh może być 
również używamy podczas 
prania wszelkiej odzieży, nie 
tylko bielizny technicznej.

Pranie ręczne
1.  Zamocz czyszczoną odzież  

w ciepłej wodzie
2. Wlej 25 ml środka.
3.  Wypłucz trzykrotnie  

w czystej wodzie.

BaseWash oraz Wool Wash  
mogą być stosowane 
jeszcze przed praniem, bez 
rozcieńczania, bezpośrednio 
na zabrudzenia, by usunąć 
uporczywe plamy.

W pralce: 
1.  Umieść czyszczoną odzież w 

pralce (z normalnym praniem).
2.  Użyj standardowej ilości 

zwykłego detergentu.
3.  Dodaj 50 ml BaseFresh® do 

przegrody przeznaczonej na 
płyn do płukania.

4.  Pierz według zaleceń 
producenta umieszczonych  
na metce.

Suszenie
Po praniu w dowolnym produkcie 
Nikwax przeznaczonym do 
bielizny technicznej, susz na 
powietrzu lub w suszarce 
bębnowej nastawionej na niską 
temperaturę (jeżeli zapis na 
metce na to pozwala).

S P O S Ó B  U Ż Y C I A
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Namioty i sprzęt

Najbardziej wydajna i najbezpieczniejsza 
ochrona namiotów i sprzętu wykonanych z 
tkanin syntetycznych. Nadaje właściwości 
wodoodporne i chroni przed zniszczeniami 
powodowanymi przez promienie słoneczne. 
Skutecznie podwaja żywotność sprzętu poprzez 
spowolnienie destruktywnego działania promieni 
ultrafioletowych oraz zwiększa wytrzymałość 
tkaniny na rozdzieranie.

Idealny do impregnacji i  
ochrony przed UV:
•  Namiotów, plecaków,  

sakw, markiz, itp.
 

Sposób użycia:

Tent & Gear SolarProof®

*Powierzchnia krycia jest wartością przybliżoną i zależy od rzeczywistego stanu materiału, 
który będzie poddawany impregnacji.

I M P R E G N A C J A  I  O C H R O N A  P R Z E D  U V
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S P O S Ó B  U Ż Y C I A

Nikwax Tent & Gear SolarProof: dla wodoodpornych tkanin 
syntetycznych, w tym namiotów, markiz, plecaków, toreb na 
aparaty i sakw rowerowych.

Stosowanie
1.  Wyczyść powierzchnię przeznaczoną do impregnacji rozcieńczonym 

roztworem Nikwax Tech Wash (patrz str. 8).
2.  Jeżeli używasz koncentratu Tent&Gear SolarProof rozcieńcz 

zawartość 150ml saszetki z 350ml wody (lub rozcieńcz 2 części 
koncentratu z 5 częściami wody) i dokładnie wymieszaj.

3.  Nanieś roztwór pędzlem, gąbką lub spryskaj tkaninę omijając paski 
regulujące plecaków. W przypadku dużej powierzchni należy ją 
podzielić na segmenty.

4. Odczekaj dwie minuty i usuń nadmiar produktu wilgotną ściereczką.
5.  Susz na powietrzu i upewnij się, że tkanina w pełni wyschła zanim 

spakujesz i schowasz impregnowany sprzęt.

Powierzchnia krycia*

Użyj około 50ml gotowego do użycia Tent&Gear SolarProof lub 50ml 
rozcieńczonego koncentratu Tent&Gear SolarProof na każdy 1m².
Sprawdź poniższą tabelę by sprawdzić powierzchnię krycia względem 
wielkości opakowania.

Dostępne opakowania

Saszetka 150ml – Koncentrat Po rozcieńczeniu 500ml / Pokrywa 10m²

500ml – Gotowy Do Użycia Pokrywa 10m²

1L – Koncentrat Po rozcieńczeniu 3,5L / Pokrywa 70m²

2,5L – Gotowy Do Użycia Pokrywa 50m²

5L – Koncentrat Po rozcieńczeniu 17,5L / Pokrywa 350m²

Rozcieńczaj w proporcji = 2 części produktu : 5 części wody

Cotton Proof (więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie 10): 
do bawełny i mieszanek bawełna-poliester oraz brezentu, wliczając 
namioty, tipi i jurty.

Stosowanie
1.  Wyczyść powierzchnię przeznaczoną do impregnacji  

rozcieńczonym roztworem Nikwax Tech Wash (patrz str. 8).
2.  Dodaj 1 jednostkę produktu do 9 jednostek wody i dobrze wymieszaj. 

Użyj około 50ml produktu przed rozcieńczeniem na 3m² materiału.
3.  Nanieś roztwór pędzlem lub gąbką na tkaninę. W przypadku dużej 

powierzchni należy ją podzielić na segmenty.
4.  Upewnij się, że roztwór wniknął w całą tkaninę oraz wetrzyj  

wszelkie zacieki.
5. Odczekaj dwie minuty i usuń nadmiar produktu wilgotną ściereczką.
6.  Susz na powietrzu i upewnij się, że tkanina w pełni wyschła zanim 

spakujesz i schowasz impregnowany sprzęt.

Powierzchnia krycia*

Użyj około 50ml Cotton Proof na 3m². Sprawdź poniższą tabelę by 
sprawdzić powierzchnię krycia względem wielkości opakowania

Dostępne opakowania

Saszetka 50ml  Po rozcieńczeniu 500ml / Pokrywa 3m²

300ml (Pełne opakowania 300ml) po rozcieńczeniu 3L / Pokrywa 18m²

1L (Pełne opakowania 1L) po rozcieńczeniu 10L / Pokrywa 60m²

Rozcieńczaj w proporcji = 1 część produktu : 9 części wody
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Nikwax oferuje gamę produktów, które poprawiają 
wydajność i przedłużają żywotność Twojego 
specjalistycznego sprzętu. Rękawice, liny do wspinaczki, 
derki jeździeckie, kaski i gogle – to tylko niektóre akcesoria, 
w których ochronie pomogą produkty Nikwax.

Pełny opis każdego z wymienionych produktów  
znajdziesz na www.nikwax.com

Produkty specjalistyczne

C Z Y S Z C Z E N I E I M P R E G N A C J A
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Bawełna i mieszanka  
bawełna-poliester

Puch 

Odzież przeciwdeszczowa

Wełniana odzież techniczna

Odzież przeciwwiatrowa 

Syntetyczna odzież techniczna

Softshell

Woskowana bawełna

Polar

Motocyklowa odzież skórzana

Środek czyszczący

Impregnat

Środek do pielęgnacji

Odzież i 
akcesoria

Rękawice z polaru

Wizjery kasków motocyklowych  
i gogle narciarskie

Rękawice  
(z wyłączeniem rękawic z polaru)

* Użyj wersji Wash-In do odzieży z wodoodpornych, oddychających 
materiałów, oraz wersji Spray-On do odzieży z wewnętrzną warstwą 
aktywnie pochłaniającą lub rozprowadzającą wilgoć

Wybór 
właściwego 
produktu  
Nikwax
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Buty do biegania oraz 
Buty do wspinaczki

Tkanina i Skóra

Nubuk i Zamsz

Skóra licowa

Sandały 

Śpiwory z puchem 
syntetycznym

Śpiwory z puchem 
naturalnym

Plecaki, torby na aparaty 
oraz sakwy z materiałów 
syntetycznych

Namioty z bawełny, 
mieszanek bawełna-
poliester i brezentu

Namioty i markizy z 
materiałów syntetycznych

Wybór właściwego 
produktu Nikwax

Przed użyciem: Po użyciu:

Środek czyszczący

Impregnat

Zdjęcia dzięki uprzejmości:
Truc Allen Media
oraz Vaude



High Performance, Low Impact 
Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych, 
bardzo skutecznych środków do impregnacji, 
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu 
turystycznego.

Nasze wielokrotnie nagradzane produkty w 100% 
bazują na wodzie i są całkowicie niepalne. Jesteśmy 
jedyną firmą z branży outdoor’owej, która nigdy nie 
używała aerozoli ani fluorokarbonów (PFC).

Po więcej informacji i aby  
zobaczyć pełną gamę naszych  
produktów zapraszamy na  
www.nikwax.com

Infolina Nikwax:
 61 6601597
 biuro@nikwax.com

Darmowe próbki Nikwax gdy zagrasz w naszym 
WebQuizie www.nikwax.com/webquizpl

Dystrybutor w Polsce:
Yota Sp. z o.o.
Rzepakowa 2a
40-541 Katowice
 32 661 04 00
@ yota@yota.com.pl
 zamowienia.yota.com.pl

CG16.7


