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Nanášejte impregnaci rovnoměrným nástřikem 

ze vzdálenosti 20 — 30 cm.

Pro 100% funkci je třeba aplikovat impregnaci tak, 

aby se důkladně vsákla do předem vypraného/

vyčištěného materiálu, zbaveného všech nečistot 

a chemických látek.

Pro kompletní utvrzení křemíkové ochranné vrst-

vy je nutno vyčkat 24 hodin.

Promočené oblečení, boty, vybavení do přírody a další 

textilní doplňky může cestování a pobyt v přírodě zne-

příjemnit i zkušeným dobrodruhům. A jelikož milujeme 

cestování za každého počasí, napadlo nás soustředit se 

na vývoj impregnací. Našli jsme z našeho pohledu ideál-

ní řešení a vydali na trh celou řadu nových produktů.

Naše impregnace Inproducts využívají nanočástice 

křemíku a díky nim poskytují dlouhodobou a efektivní 

ochranu. Jejich složení však funguje na vodní bázi, 

proto nezapáchají, nebarví, ani nezanechávají stopy na 

předem vyčištěných površích. Pevná a pružná ochrana 

nemění přirozenou prodyšnost a ohebnost materiálů. 

Jednotlivé impregnace jsou složením lehce upraveny 

svému konkrétnímu použití. Obecně oceníte snadnou 

a rychlou aplikaci a dlouhodobou hydrofobní ochranu.

PROČ ZVOLIT IMPREGNACE INPRODUCTS?

Bez ošetření voda 

prosakuje textilními vlákny 

a promočí je
Nanoprotech.cz Nanoprotech_cz Nanoprotechcz

Nanočástice obalují vlákna 

neviditelnou ochrannou 

vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 

chrání textilní vlákna 

před promočením

APLIKACE

DÁLE PRO VÁS VYRÁBÍME
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Inovativní čističe pro  
domácnosti a automobily

Antikorozní 
a izolační spreje

NA BÁZI NANOTECHNOLOGIE

SLEDUJTE NÁS

VÁŠ PRODEJCE



Spolehlivě se postará o to, abyste 

na svých cestách za dobrodruž-

stvím nebo v zimě na svahu 

zůstali v suchu. Tato impregnace 

je speciálně vyvinuta pro použití 

na veškeré outdoorové a zimní 

venkovní oblečení a doplňky, jako 

jsou čepice, rukavice, apod. Lze ji 

použít i na membránové nepro-

mokavé systémy, jejichž vlastnosti 

obnovuje a zachovává.

Revoluční přípravek na ošetření 

stanů, batohů a jiných zavazadel  

z nylonu, polyesteru a dalších  

syntetických materiálů, nebo pří-

rodní kůže. Impregnaci na stany  

a batohy také ocení každý, kdo  

s sebou potřebuje často bez ohle-

du na počasí přenášet důležité 

vybavení a cennosti, např. foto-

grafové. Impregnace vhodná pro 

obnovení hydrofobních vlastností 

povrchu deštníků.

Nohy v suchu. To je základ pro 

tělesný komfort, ať jste outdooroví 

nadšenci, či si potrpíte na základní 

ochraně městské a volnočasové 

obuvi při cestě do práce za dešti-

vého počasí. Inproducts impregna-

ce na obuv vytváří ultra-tenkou ne-

viditelnou ochrannou vrstvu, která 

chrání vaše boty před vodou, 

vlhkostí i vznikem skvrn. Vhodná 

pro textil, semiš a přírodní kůži.

Díky speciálnímu impregnačnímu 

roztoku zůstanou čisté a v suchu 

vaše křesla, židle s polstrováním, 

sedací soupravy i autosedač-

ky. Chránit můžete i koberce, 

zahradní sezení nebo nejrůznější 

dekorace. Tenký film křemíkových 

nanočástic zabrání prosáknutí 

vody i vzniku nevzhledných skvrn 

od jídla, sladkých nápojů nebo 

domácích mazlíčků.

Impregnace na pracovní oděvy 

poskytuje ošetřeným materiálům 

hydrofobnost, oleofobnost  

a odolnost vůči chemickým látkám. 

To vše bez jakékoliv změny ošetře-

ného povrchu; nehrozí ztráta pro-

dyšnosti, ztužení, ani jiné poškození 

materiálů. Díky silným křemíkovým 

vazbám, vznikajícím na vláknech 

textilu působí dlouhodobě a odolá 

i praní v pračce.
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Tyto speciály obnovují a pomáhají 

zachovat barvu luxusních látek a 

dokonale je chrání před ulpíváním 

nečistot a vznikem skvrn. Účinná 

ochrana proti skrvnám od kávy, 

vína, mastnoty apod. Zároveň 

zachovává barvy a vydrží i aktivní 

používání a praní. Pánové ji využijí 

na ošetření pánských obleků, sak, 

vest, košil či kravat. Dámy zas na 

šaty, halenky, sukně i kostýmky.

SPECIÁLNÍ IMPREGNACE 
FOR GENTLEMEN
& FOR LADIES


