
Nazwa: środek impregnujący
Typ:  spray
Producent: Quechua
Przeznaczenie: dla odzieży, sprzętu, oraz obuwia 
wyposażonego w membranę NOVADRY™ 
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Pojemność: 300ml

Przeznaczenie: 
Środek  w  aerozolu,  przeznaczony  do  konserwacji  odzieży,
obuwia,  namiotów  i  plecaków,  wyposażonych  w  producencką
membranę  firmy  Quechua  –  NOVADRY™.  Preparat  ma  za
zadanie odnawianie skuteczności membran NOVADRY™. 

Opinia po testach:
Preparat  stosowany  w  sposób  regularny,  nie  dopuszczając  do
zaniku  wodoodporności  membrany,  realnie  poprawia  jej
skuteczność,  wyraźnie  przedłużając  żywotność.  Stosując  go
należy bezwzględnie przestrzegać zawartych w ulotce preparatu
ostrzeżeń,  w  tym  szczególnie  unikać  stosowania  w
pomieszczeniach  o  słabej  wentylacji  (opary  preparatu  mogą
wywoływać mdłości, oraz zawroty głowy). 

Sposób nakładania:
Preparat nanosić równymi warstwami na całą powierzchnię zabezpieczanej tkaniny, z odległości około 20
cm – nie przemaczać. 

Ostrzeżenia:
• zabezpieczoną środkiem odzież, czy sprzęt, należy pozostawić w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu na minimum 12 godzin
• nie używać preparatu w słabo wentylowanych pomieszczeniach
• podczas konserwacji nie palić tytoniu, ani nie używać innych źródeł ognia
• nie wystawiać pojemnika preparatu bezpośrednio na oddziaływanie promieni słonecznych
• nie nagrzewać powyżej 50°C 
• pojemnik pod ciśnieniem – nie dziurawić, nie wrzucać do ognia
• unikać zanieczyszczenia powierzchni skóry, szczególnie zaś oczu

Zalety:
• dobra skuteczność 
• bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
• niska cena

Wady:
• nie zaobserwowano

Data i miejsce zakupu: listopad 2012 / zakupione w sklepie Decathlon Bielsko-Biała
Cena w chwili zakupu: 19,99zł
Preparat dostępny: w sieci sklepów marki Quechua – Decathlon
Cena na dzień 25.02.2013: 19,99zł (info strona sieci sklepów Decthlon)
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Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

http://www.decathlon.pl/rodek-impregnujcy-id_5954981.html#avantages


Przydatne linki: 
Strona sieci sklepów Decathlon: http://www.decathlon.pl/ 
Sklep internetowy Decathlon / strona produktu: http://www.decathlon.pl/rodek-impregnujcy-id_5954981.html#avantages 

opracowanie: 
Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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