GRANGERS CLOTHING WASH & REPEL
300 ml
1000 ml

CZ: Speciálně vyvinutý prostředek, který čistí a impregnuje všechno outdoorové vybavení v jednom
pracím cyklu. Silné čištění kombinované s odolnou impregnací zvyšuje výkon všech textilií. Šetří čas,
energii a vodu. Pokud prací symboly dovolují, všechno voděodolné oblečení je vhodné usušit
v bubnové sušičce pro maximální aktivaci impregnačních vlastností. Návod k použití: 1. 2 plné 50 ml
uzávěry na 1 bundu. Na každou další bundu přidejte další plný uzávěr* 2. Vyperte na jeden prací
cyklus. 3. Pro aktivaci impregnace usušte v bubnové sušičce nebo po uschnutí přežehlete. * Při
použití pračky s vrchním plněním zdvojnásobte dávku. Podrobné informace k dohledání on-line.
Doporučené pro všechny typy textilií včetně Gore-Tex®. Gore-Tex® je registrovaná obchodní značka
W. L.Gore&Associates, Inc. Vhodné pro měkkou, střední a tvrdou vodu. Upozornění: Uchovávejte
mimo dosah dětí. Používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Vyvarujte se zasažení očí a
kůže. <5 % neiontové povrchově aktivní látky, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 2-methyl-2H-isothiazol3-one
Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefon: +420 412 589 961

SK: Špeciálne vyvinutý prostiedok, ktorý čistí a impregnuje všetko outdoorové vybevenie v jednom
pracom cykle. Silné čistenie kombinované s odolnou impregnáciou zvyšuje výkon všetkých textílií.
Šetrí čas, energiu a vodu. Pokiaľ to pracie symboly dovoľujú, je vhodné pre maximálnu aktiváciu
impregnačních vlastností všetko vodeodolné oblečenie usušiť v bubnovej sušičke. Návod na použitie:
1. 2 plné 50ml uzávery na 1 jednu bundu. Na každú ďalšiu bundu pridajte ďalší plný uzáver* 2.
Vyperte na jeden prací cyklus 3. Pre aktiváciu impregnácie usušte v bubnovej sušičke alebo po
uschnutí prežehlite. * Při použití pračky s vrchním plnením zdvojnásobte dávku. Podrobné informácie
k dohľadaniu on-line. Odporúčané pre všetky typy textílií vrátane Gore-Tex®. Gore-Tex® je
registrovaná obchodná značka W. L.Gore&Associates, Inc. Vhodné pre mäkkú, stredne tvrdú a tvrdú
vodu. Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte výhradne v súladu s návodom na
použitie. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí a kože. <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, 1,2benzizotiazol-3(2H)-ón; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefón: +420 412 589 961

