
CLOTHING REPEL 
GRF74, 300 ml 
 
CZ: Moderní impregnační prostředek, který během pracího cyklu dodá materiálu voděvzdornost a odolnost vůči špíně, ale zachová jeho 
prodyšnost. Vhodný pro všechny druhy textilií. Balení vystačí na ošetření až 5 kusů oděvů. Po vyprání nechte oděvy přirozeně uschnout 
vyvěšením. Pokud prací symboly dovolí, usušte oděvy v bubnové sušičce pro maximální aktivaci voděvzdorných vlastností.  
Návod k použití:  
1. 2 plné 50ml uzávěry na 1 bundu. Na každou další bundu přidejte další plný uzávěr. Při použití pračky s vrchním plněním zdvojnásobte 
dávku.  
2.Vyperte na jeden prací cyklus  
3. Nechte přirozeně uschnout vyvěšením, pokud prací symboly dovolí, usušte v bubnové sušičce.  
Doporučené pro všechny typy textilií včetně Gore-Tex®. Gore-Tex® je registrovaná obchodní značka W. L.Gore&Associates, Inc. 
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Vyvarujte se zasažení očí a kůže.  
  
• ODPOVĚDNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
• ZALOŽENÝ NA VODNÍ BÁZI  
 
Dodavatel: HUDYsport a. s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, tel: +420 412 589 961 
Vyrábí: Grangers International Ltd, Derbyshire, Alfreton, Velká Británie, tel. +44 (0) 1773 521521 
 
 
 
SK: Moderný impregnačný prostriedok, ktorý počas pracieho cyklu dodá materiálu vodevzdornosť a odolnosť voči špine, ale zachová jeho 
priedyšnosť. Vhodný pre všetky druhy textílií. Balenie vystačí na ošetrenie až 5 kusov oblečenia. Po vypraniu nechajte odevy prirodzene 
uschnúť vyvesením. Pokiaľ to pracie symboly dovolia, usušte odevy v bubnovej sušičke pre maximálnu aktiváciu vodevzdorných vlastností. 
Návod na použitie:  
1. 2 plné 50ml uzávery na 1 bundu. Na každú ďalšiu bundu pridajte ďalší plný uzáver. Pri použití práčky s vrchným plnením zdvojnásobte 
dávku 
2. Vyperte na jeden prací cyklus  
3. Nechajte prirodzene uschnúť vyvesením, pokiaľ to pracie symboly dovolia, usušte v bubnovej sušičke.  
Odporúčané pre všetky typy textílií vrátane Gore-Tex®. Gore-Tex® je registrovaná obchodná značka W. L.Gore&Associates, Inc. 
Upozornenie: Uchovávajte mimo dosah detí. Používajte výhradne v súlade s návodom  na použitie. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí a kože.  
 
 • ZODPOVEDNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 
 • ZALOŽENÝ NA VODNEJ BÁZE  
 
Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefón: +420 412 589 961 
Vyrába: Grangers International Ltd, Derbyshire, Alfreton, Spojené Kráľovstvo, tel. +44 (0) 1773 521521 
 
 
 
 

 


