Satış Sonrası Bakım
Kılavuzu

OUTDOOR GİYSİLERİNİZ, AYAKKABILARINIZ
VE EKİPMANLARINIZ NASIL TEMİZLENİR,
SU GEÇİRMEZLİK KAZANDIRILIR,
YUMUŞATILIR VE KORUNUR

Neden satış sonrası
Nikwax bakımına
ihtiyacım var?

Nikwax temizlik ve bakım ürünlerini kullanmak
ürünlerinizin daha uzun süre daha iyi bir performans
göstermesine, sıcak, kuru, konforlu kalmanıza ve
tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
Su geçirmez outdoor giysileri, ayakkabıları ve
ekipmanların çoğunun dışı ‘Dayanıklı su itici’ veya
DWR olarak adlandırılan bir bitim işlemiyle kaplanır.
Ekipmanlarınızın üzerinde suyun boncuklanmasına
neden olan bu bitim işlemidir. Doğru şekilde fonksiyon
gösterdiğinde bu, suyun içeri girmesini engellerken
nemin çıkışına izin verir.
yağmur

dış kumaş
lamine
membran
iç kumaş

dış katman
DWR doğru şekilde
fonksiyon gösteriyor

buharlaşan
ter dışarıya
çıkıyor

Zamanla kir, vücut yağları ve diğer kirleticiler
DWR’yi azaltabilir ve bu da ekipmanınızın tamamen
‘ıslanmasına’ neden olur. Normal ev tipi deterjanlarla
temizlemek ise etkin temizleme yapamadığı için
DWR’yi bozabilecektir. DWR başarısız olduğunda,
kumaş suyu çeker. Bu, su buharı çıkamadığı için nefes
alabilirliğinin azalması anlamına gelir ve sizin içerden
ıslanmanıza neden olur.
yağmur
dış kumaş
lamine
membran
iç kumaş

dış katman
DWR başarısız

buharlaşan
terleme
çıkamıyor

Su geçirmez giysinizin, ayakkabınızın ve ekipmanınızın
nefes alabilirlik özelliği bu eşyaların Nikwax’ın ödüllü
satış sonrası serisi ile temizlenmesi ve suya karşı
yalıtılması ile geri sürdürülebilir.
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SED
BA

Daha Kuru
•	Kuru kalmanız için yenilikçi su bazlı
teknolojimizi kullanan yüksek performanslı
ürünler
•	Onlarca yıllık bilimsel bilgi, uzmanlık ve
gelişim ürünlerimizi su geçirmezleştirme
teknolojisinde en önde tutmaktadır.

C

Daha Güvenli
• Su bazlı ürünler
• Zararlı çözücüler içermez
• Aerosol itici gazlar içermez
• Florokarbon kimyasalları (PFC’ler) içermez

O F LU O RO

Daha Kolay
•	Kolay uygulama: Makinede (veya elde) yıkama,
spreyle veya süngerle uygulama.
•	Ekipmana hala ıslakken doğrudan
uygulanabilirlik
•	Isı etkileşimi (örn. tamburlu kurutma veya
ütüleme) istemez.

WAT
Florokarbonsuz
ER
Bu bizim için ciddi bir
sorumluluktur. Biz daima
florokarbon (PFC) bazlı ürünlerin
AR
B O N (PFC)
tehlikeli olduğunu düşündük. Son
zamanlardaki bulgular, bunların
çevrede kalıcı olduğunu ve insanlar için ciddi sağlık
tehdidi olabileceğini kanıtlamıştır.
ER

Tüm Nikwax satış sonrası bakım ürünlerinin kullanımı
kolaydır, sizin için ve çevre için güvenlidir ve hava nasıl
olursa olsun sıcak ve kuru kalmanızı garanti eder.

Nikwax’ta en düşük çevresel etkiye sahip yüksek
performanslı ürünlerimizle gurur duyuyoruz.
Her zaman en çok çevrenin korunması
gerektiğine inandık ve bu yüzden biz ürün
serisinde zararlı florokarbonları asla
kullanmamış olan dünyadaki tek satış sonrası
bakım şirketiyiz.
Z

Daha Kolay, Daha Güvenli,
Daha Kuru: Nikwax’ın
felsefesidir.

Su bazlı
Biz asla zararlı çözücüleri kullanmayız. Bütün
ürünlerimiz su bazlıdır ve böylece alev almaz ve
evde kullanımları güvenlidir.
Aerosoller yoktur
Küresel ısınmanın endişe verici oranını arttıran itici
gazları -asla kullanmadık- kullanmıyoruz.
Etkinleştirmek için ısıya gerek duymaz
Mevcut olan birçok ürünün aksine Nikwax serisinin
etkinleştirilmesi için tamburlu kurutma yapılmasına
gerek yoktur; bu daha uygundur, elektrik tasarrufu
yapar ve çevreye saygılıdır.
Kısıtlı kimyasallar politikası
Kimyasal kullanımı ile ilgili mevcut yasal
kısıtlamalardan daha fazlasını yapıyoruz. Yasaklanan
tüm kimyasalların tam bir listesi web sitemizde
yayınlanmaktadır.
Çevre ve insan sağlığı üzerindeki
etkilerini en aza indirmek için her
türlü çabayı göstermekteyiz. 2014
yılında Birleşik Krallık’ta bu yıl içinde
13 firmadan biri ve bugüne kadar
Sürdürülebilir Kalkınmada Kraliçe
Ödülünü almayı başaran tek outdoor
firması olduk.
Bu ödül, iş başarısında en yüksek takdirname olup
sürdürülebilir uygulamalara bağlılığımızdan dolayı
alınmıştır. Ürünlerin ticari olarak başarılı, çevre
ve toplum için önemli yararları olan yaklaşımların
sürekli gelişimini kutlamaktadır.
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Outdoor ürünlerinizin
bakımı ve temizliği
için doğru Nikwax
ürünlerini seçiniz.

Bu kılavuz ürünlerinizin bakımı için en iyi
Nikwax ürünlerini seçmenize yardımcı olacak
ve size en iyi sonucu elde etmeniz için bunları
nasıl uygulamanız gerektiğini gösterecektir.
Her ürün kapak rengine göre kolaylıkla
belirlenebilir:
Yeşil renk temizlik için
Ürün, su geçirmezlik işleminden önce daima
uygun Nikwax ürünüyle temizlenmelidir.
Ev tipi deterjanlar dayanıklı su itici (DWR)
özelliğine zarar verebilir ama yüksek
performanslı temizleyicilerimiz DWR özelliğini
yeniden kazandırırken kiri de güvenli şekilde
çıkarmaktadır. Ayrıca Nikwax temizleyicilerini
leke ve yağ çıkartıcı olarak doğrudan kumaşlara
uygulayabilirsiniz.
Mor renk su geçirmezlik için
Nikwax su geçirmezlik sağlayan ürünleri DWR
özelliği kazandırır ve nefes alabilirliği yeniler.
Etkisi birkaç yıkama boyunca sürer ve Nikwax
temizleyicisini her yıkamanızda yeniden
kullanmanız gerekmez.
Bazı Nikwax su geçirmezlik sağlayan ürünler
ekipmanınızın zararlı UV ışınlarından
korumasına yardım etmek için ayrıca UV
koruması içerir.

Uygulama yöntemleri
Size ürünlerimizin her biri için farklı uygulama
seçenklerini göstermek için bu kılavuzda bazı
kullanışlı simgeler oluşturduk:

yıkama uygulaması
makinede veya elde

süngerle
uygulama

spreyle
uygulama

fırçayla
uygulama
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Giysiler
T E M İ Z L E M E

S U

G E Ç İ R M E Z L İ K

Tech Wash

TX.Direct

Su geçirmez tekstil ürünleri için,
nefes alabilirliği yenileyen, su itici
özelliği tekrar kazandıran ve aynı
zamanda kiri ve deterjan artıklarını
çıkaran teknik temizleyicidir.
Ayrıca Seyahat Jeli olarak da
mevcuttur.

Nefes alabilir su geçirmez giysiler
için, kullanımı kolay, güvenli ve
hızlı, dünyanın 1 numaralı yüksek
performanslı su geçirmezlik
sağlayan ürünüdür. Florokarbonsuz
ve çözücüsüzdür. Tamburlu
kurutma gerektirmez.

Aşağıdaki ürünleri temizlemek
için mükemmeldir:
•	Su geçirmez nefes alabilir giysiler
• Sentetik uyku tulumları

Aşağıdaki ürünler için mükemmel su
geçirmezlik sağlar:
• DRY-TEX® ve eVENT® gibi membranlı
giysiler ve sentetik dolgulu eşyalar.

®

®

Nasıl kullanılır:
Nasıl kullanılır:

Su geçirmez giysiler, nefes
alabilir kumaşlar
Kılcal su emme özelliği veya
emici astarları olan giysiler

Down Wash Direct™
Etkili olarak temizler, yalıtımı yeniler ve
hidrofobik ince kaz tüylü ürünlerin su itici
özelliğini tekrar kazandırır. Ayrıca sıradan
(işlem görmemiş) ince kaz tüyünün
su itici özelliğini arttırarak ve ince kaz
tüyünden olan eşyaların dış kumaşının suya
dayanıklılığını yenileyecektir.
Aşağıdaki ürünleri temizlemek & su itici özelliğini
tekrar kazandırmak için mükemmeldir:
•	İşlem görmüş veya görmemiş ince kuş tüyüyle
doldurulmuş uyku tulumları ve giysiler

Nasıl kullanılır:
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Giysiler
S U

G E Ç İ R M E Z L İ K

S U

G E Ç İ R M E Z L İ K

Softshell Proof

Cotton Proof

Softshell kumaşlar için kullanımı kolay,
güvenli ve hızlı olan yüksek performanslı
su geçirmezlik sağlayan bir üründür.
Florokarbonsuz ve çözücüsüzdür ve
tamburlu kurutma gerektirmez.

Pamuk, polyester pamuk, kanvas giysi ve
ekipmanlar için yıkama uygulamasıyla su
geçirmezlik sağlayan bir üründür. Suya
Karşı Dayanıklılık kazandırır. Su İtici
Özellik: Yağmurlu havada suyun
verdiği ağırlığı azaltır ve kumaşın nefes
alabilirliğini sürdürür.

®

Aşağıdaki ürünler için mükemmel
su geçirmezlik sağlar:
•	Windstopper®, Windbloc® ve
Schoeller® gibi Softshell® kumaşlar

Nasıl kullanılır:

Aşağıdaki ürünler için mükemmel
su geçirmezlik sağlar:
•	Pantolonlar ve ceketler gibi pamuklu ve
polyester pamuklu giysiler Ayrıca kanvas
sırt çantalarına, çadırlara ve tentelere elle
uygulanabilir.

Su geçirmez giysiler, nefes
alabilir kumaşlar
Kılcal su emme özelliği veya
emici astarları olan giysiler

Polar Proof

®

Polar için yıkama uygulamasıyla su
geçirmezlik sağlyan bir üründür. Lifler
arasındaki hava boşluklarını doldurup ıslak
ve nemli koşullarda kumaşın yüzeyinden
suyu iterek giyeni sıcak ve konforlu tutar.
Ayrıca kumaşın tüylenmesini azaltır.
Aşağıdaki ürünler için mükemmel
su geçirmezlik sağlar:
•	Ceketler, pantolonlar, şapkalar ve eldivenler
gibi polar kumaştan yapılan giysiler

Nasıl kullanılır:

Down Proof
İnce kaz tüyü giysiler ve ürünler
için yıkama uygulamasıyla su geçirmezlik
sağlayan bir üründür. Su itici özellik katar,
yalıtımı ve nefes alabilirliği canlandırır.
Aşağıdaki ürünler için mükemmel
su geçirmezlik sağlar:
• İnce kuş tüyü dolgulu uyku tulumları ve giysiler

Nasıl kullanılır:

Nasıl kullanılır:
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Giysiler
N A S I L

K U L L A N I L I R

Makinede Yıkama
1.	Tüm fermuarları ve velkro bantları kapatınız ve çamaşır
makinesine yerleştiriniz.
2.	Deterjan bölmesindeki birikmiş deterjanın temizlendiğinden
emin olunuz ve Gerekli miktarda Nikwax temizleyicisini ekleyiniz.
3. Bakım talimatlarına göre yıkayınız.
4. Giysiyi makinede bırakınız.
5.	Gerekli miktarda Nikwax su geçirmezlik ürününü deterjan
bölmesine dökünüz ve ikinci bir yıkama döngüsü yapınız.

N A S I L

K U L L A N I L I R

Kurutma
Nikwax ile su itici özelliği etkinleştirmek için tamburlu kurutma
yapmaya veya ütülemeye gerek yoktur.
İnce kaz tüyü ekipmanlarda en iyi sonucu almak için düşük
devirde 3 kez kurutma yapınız. Ürünün kullanım talimatına uygun
olarak belirtiliyorsa düşük ayarda tamburlu kurutma yapınız.

Önce

Sonra

Spreyleme Uygulaması
1. Temiz, ıslak giysinizi düz bir zemine seriniz.
2. Yaklaşık 15 cm’lik bir mesafeden eşit olarak spreyleyiniz.
3. 2 dakika bekleyiniz ve ürünün fazlalığını nemli bir bezle siliniz.

Elde Yıkama
1. Gerekli miktarda Nikwax temizleyicisini elle ılık suya ekleyiniz.
2. Eşyalarınızı, nikwax çözeltili su ile tamamen ıslatınız ve bol su
ile yıkayınız.
3. 5-10 dakika suda bekletiniz.
4. Su berrak akana kadar iyice durulayınız.
5. Nikwax su geçirmezlik ürünüyle işlemi bir kez daha tekrarlayınız.
12

Daha fazla bilgi için

Nikwax Global’e
bakınız.
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Ayakkabılar
T E M İ Z L E M E

Footwear Cleaning Gel
Su itici özelliği yenilerken ayakkabılara
işlemiş kirleri çıkaran sabun bazlı bir
temizleyicidir.

S U

G E Ç İ R M E Z L İ K

Nubuck & Suede Proof
Nubuk ve süet ayakkabılar için süngerle
veya spreyle uygulanan su geçirmezlik
sağlayan bir üründür. Su geçirmezlik
sağlar ve nefes alabilirliği yeniler.

Aşağıdakileri temizlemek için mükemmeldir:
• DRY-TEX® membranlılar dahil
olmak üzere tüm ayakkabı türleri
Nasıl kullanılır:

Aşağıdaki ürünler için mükemmel su
geçirmezlik sağlar:
• Nubuk ve süet gibi her
Nasıl kullanılır:
türlü deri ayakkabı

Sandal Wash

Waterproofing Wax
for Leather (Krem)

Sandaletler ve açık ayakkabılar için güvenli
şekilde temizlemek ve koku gidermek
üzere tasarlanan süngerle uygulanan bir
temizleyicidir. Ayakkabılarda temiz bir koku
bırakır.
Aşağıdaki ürünleri temizlemek için mükemmeldir:
•	Sentetik kumaş ve deri materyaller
dahil her türlü sandalet ve
Nasıl kullanılır:
açık ayakkabı

S U

G E Ç İ R M E Z L İ K

Fabric & Leather Proof
Muhtelif kumaş ve deri ayakkabı için
süngerle veya spreyle uygulanan su
geçirmezlik sağlayan bir üründür. Su
geçirmezlik sağlar ve nefes alabilirliği
sürdürür.
Aşağıdaki ürünler için mükemmel
su geçirmezlik sağlar:
•	Her türlü kumaş, deri veya kumaş ve deri
Nasıl kullanılır:
kombinasyonlu ayakkabı
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Düz deri ayakkabılar için hem ıslak hem de
kuru deride kullanılabilen ve bir kez
uygulandığında anında su itici özellik
sağlayan kremdir. Su itici özellik kazandırır,
su emişini azaltır ve nefes alabilirliği yeniler.
Nötral ve siyah renklerde mevcuttur.
Aşağıdaki ürünler için mükemmel su geçirmezlik sağlar:
•	Her türlü düz deri ayakkabı
Nasıl kullanılır:

Waterproofing Wax
for Leather (Sıvı)
Düz deri ayakkabılar için sıvı su
geçirmezlik sağlayan bir üründür. Nefes
alabilirliği sürdürür, su itici özellik
kazandırır. Nötral, kahverengi ve siyah
renklerde mevcuttur.
Aşağıdaki ürünler için mükemmel
su geçirmezlik sağlar:
Nasıl kullanılır:
•	Her türlü düz deri ayakkabı
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Ayakkabılar
S U

İç Katman Giysiler

G E Ç İ R M E Z L İ K

Conditioner for Leather
Deri ayakkabılar için nefes alabilirliği
canlandıran, yumuşatan ve su geçirmezlik
kazandıran süngerle uygulanan deri
yumuşatıcısıdır.
Aşağıdaki ürünlere su geçirmezlik kazandırmak
ve yumuşatmak için mükemmeldir:
•	Düz deri ayakkabılar
Nasıl kullanılır:

N A S I L

K U L L A N I L I R

Süngerle veya Spreyle
Uygulama
1. Akan suyun altında, gerekirse
yumuşak naylon bir fırça
kullanarak, çamuru ve kiri
temizleyiniz.

İç katman giysilerinizde bu özellikleri devam ettirmek ve
giysilerin kötü kokmasını önlemek için satıştan sonra bakım
çok önemlidir!
Normal ev tipi deterjanlar ve kumaş yumuşatıcıları ile yıkamak
kumaşın kılcal emme özelliğini bozacaktır. Ayrıca bunlar
kokuları tam olarak çıkartmaz veya kullanıldığı zaman kumaşta
birikmelerini önlemez, kısaca parfümlerle bu kokuları gizlerler.
Nikwax iç katman giysilerinizi güvenli bir şekilde temizleyen ve
tazeleyen bir temizlik ve yumuşatıcı ürünler serisi sunar.

T E M İ Z L E M E

BaseWash

®

Cilde değen sentetik giysilerin
kılcal emiş özelliğini ve hızlı
kurumasını arttırırken kiri, teri ve
sinmiş kokuları çıkaran hafif bir
deterjandır. Ayrıca Seyahat Jeli
olarak da mevcuttur.

2. Sünger uygulayıcıyı Nikwax
ayakkabı temizleyicisini
uygulamak için ayakkabıya
bastırınız. Temiz suyla
durulayınız.
3. Nikwax ayakkabı su
geçirmezlik ürününü
tüm yüzey alanına bolca
uygulayınız. Ürünün fazlalığını
nemli bir bezle siliniz.

Aşağıdakileri temizlemek ve
yumuşatmak için mükemmeldir:
•	İç Katman Giysiler
•	Aktif giyim: Koşu ve fitness giysileri,
jimnastik giysileri, takım sporları
formaları, bisiklet giysileri

4. Deri için su geçirmezlik
ürünü anında koruma sağlar.
Tüm su geçirmezlik sağlayan
ürünlerin uygulandığı
ayakkabıların kullanmadan
önce açık havada
kurumasını sağlayınız.

Nasıl kullanılır:

Daha fazla bilgi için
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İç katman giysiler aktif olduğunuzda teri vücuttan
uzaklaştırıp vücut ısınızı düzenlemenize yardımcı olur.
Kullanılan kumaşlar son derece kılcal emmeye sahip (nemi
büyük bir alana yayarlar) hızlı kuruyan ve nefes alabilir
kumaşlardır.

Nikwax Global’e
bakınız.
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İç Katman Giysiler
T E M İ Z L E M E
BaseWash veya BaseFresh,
hangisini kullanmalıyım?

Wool Wash

Eğer yıkanacak çamaşırların
tamamı sentetik aktif
giysilerse, BaseWash’u
kullanınız.

Cilde değen yün giysilerin
yumuşamasını, kılcal emiş özelliğini
ve hızlı kurumasını arttırırken kiri,
teri ve sinmiş kokuları çıkaran hafif
bir deterjandır. Ayrıca Seyahat Jeli
olarak da mevcuttur.
Aşağıdaki ürünleri temizlemek ve
yumuşatmak için mükemmeldir:
• Merinos yünlü iç katman giysileri
•	Aktif giyim: Koşu ve fitness giysileri,
jimnastik giysileri, takım sporları
formaları, bisiklet giysileri

Eğer yıkanacak sadece
birkaç eşyanız varsa, normal
çamaşırlarınızla BaseFresh’i
kullanınız. BaseFresh
hem sentetik hem de yün
kumaşlarda kullanılabilir.

N A S I L

K U L L A N I L I R

Temizleme - BaseWash ve Wool Wash
Nasıl kullanılır:

Y U M U Ş A T M A

BaseFresh

Makinede Yıkama
1. Eşyayı/eşyaları çamaşır
makinesine yerleştiriniz.
2. Temiz deterjan bölmesine
ürünü ekleyiniz.
3. Bakım talimatlarına göre
yıkayınız.

®

Tüm cilde değen teknik iç giyim, iç katman
giysileri ve kılcal emmeye sahip giysiler için
bir performans çamaşır katkı maddesidir.
Koku giderir, vücutta koku birikmesini önler,
kurumayı hızlandırır ve soğutma etkinliğini
arttırır.
Aşağıdakileri yumuşatmak için mükemmeldir:
• Sentetik ve yün iç ve ara katman giysiler
•	Aktif giyim: Koşu ve fitness giysileri, jimnastik
giysileri, takım sporları formaları, bisiklet giysileri

Nasıl kullanılır:
Normal deterjanla giysiyi temizleyiniz ve
yumuşatıcı bölmesine BaseFresh’i ekleyiniz.
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Yumuşatma - BaseFresh
Nikwax BaseFresh normal
kumaş yumuşatıcınızın yerine
normal ev tipi deterjanınızla
birlikte kullanılabilir. Bu
nedenle zincir yağı gibi inatçı
lekeleri çıkarmak için daha
agresif deterjanlarla birlikte
kullanılabilir. Ayrıca BaseFresh
sadece iç katman giysilerinizle
değil, tüm çamaşırlarınızla
kullanılabilir.
Makinede Yıkama
1. Eşyayı/eşyalarınızı çamaşır
makinesine (normal

Daha fazla bilgi için

Elde Yıkama
1. Eşyaları Nikwax eklenmiş ılık
suyla nazik bir şekilde yıkayınız.
2. Ürünü nazik bir şekilde yıkayınız.
3. Temiz suda 3 kez durulayınız.
BaseWash and Wool Wash inatçı
lekeleri çıkarmak için yıkama
öncesi lekenin üzerine susuz
kullanılabilir.
çamaşırlarınızla birlikte)
yerleştiriniz.
2. Her zamanki normal deterjan
miktarını kullanınız.
3. Kumaş yumuşatıcısı bölmesine
BaseFresh’i ekleyiniz.
4. Bakım talimatlarına göre
yıkayınız.
Kurulama
Herhangi bir Nikwax ana katman
ürünüyle yıkadıktan sonra, eğer
bakım talimatına uygunsa açık
havada kurutunuz veya tamburlu
kurutma yapınız.

Nikwax Global’e
bakınız.
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Çadır ve Ekipman
TEMİZLEME VE SU GEÇİRMEZLİK

Tent & Gear SolarWash

Aşağıdakileri temizlemek ve UV koruması
sağlamak için mükemmeldir:
•	Çadırlar, sırt çantaları, bisiklet çantaları, kamera
çantaları, tenteler ve daha fazlası

Nasıl kullanılır:

®

Sentetik çadırlar ve ekipman için en
etkili ve güvenli koruma. Su itici özellik
kazandırır ve güneş ışınlarının neden olduğu
hasara karşı korur. UV ışınlarının etkilerini
yavaşlatıp kumaşın yırtılma mukavemetini
arttırarak ekipmanın yaşam süresini etkili
olarak ikiye katlar.
Aşağıdakilere su geçirmezlik
kazandırmak ve UV koruması için
mükemmeldir:
•	Çadırlar, sırt çantaları, bisiklet
çantaları, tenteler ve daha fazlası

Nasıl kullanılır:

Daha fazla bilgi için
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K U L L A N I L I R

Temizleme - Tent & Gear SolarWash

Pamuk, kanvas ve sentetik kumaşlar dahil
tüm hava koşullarına dayanıklı tekstil
ürünleri için spreyle uygulanan teknik
temizleyici ve UV engelleyicidir. Etkin
olarak temizler, su itici özelliğini yeniler
ve UV ışınlarına karşı koruyarak kumaşın
dayanıklılığını ve ömrünü arttırır.

Tent & Gear SolarProof

N A S I L

Çadırlar, tenteler, sırt çantaları, kamera çantaları ve bisiklet çantaları dahil
sentetik, kanvas, pamuk ve polyester pamuklu hava koşullarına dayanıklı
tekstil ürünlerinin temizlenmesi ve su geçirmez hale getirilmesi.

Nikwax Global’e
bakınız.

Uygulama
1. Çadırı kurunuz veya çalışma yüzeyini
temiz tutunuz ve eşyayı düz seriniz.
2. Tent & Gear SolarWash’ı 15 cm
mesafeden kumaşın dış kısmına eşit
miktarda spreyleyiniz.
3. Özellikle kirli alanlara dikkat ederek
nemli bir bezle/süngerle ovunuz.
İnatçı lekeleri çıkarmak için yumuşak
bir naylon fırça kullanınız.

4. Bir bez veya sünger kullanarak temiz
suyla durulayınız. Eşyaları paketleyip
kaldırmadan önce açık havada
tamamen kurumalarını sağlayınız.
Kaplama alanı*
Kumaşın 1m2’si için yaklaşık olarak
50ml SolarWash kullanınız.

Sentetik tekstil ürünlerinde geçirmezleştirme - Tent & Gear SolarProof

Uygulama
1. Eğer konsantre Tent & Gear
SolarProof kullanıyorsanız,
150ml’lik poşeti 350ml suda
seyreltiniz ve iyice karıştırınız.
(Veya 2 ölçek ürünü 5 ölçek suya
kullanınız).
2. Ürünü sırt çantası kayışlarından
kaçınarak, kumaşın üzerine spreyle,
Kaplama alanı* - Hacim Kılavuzu
150ml’lik Poşet – Konsantre
500ml - Kullanıma Hazır
1l – Konsantre		
2,5l - Kullanıma Hazır		
5l – Konsantre		
Seyreltme oranı = Ürün 2 : Su 5

fırçayla veya süngerle uygulayınız.
Büyük eşyalar için bölümler
halinde uygulayınız.
3. 2 dakika bekleyiniz ve ürünün
fazlalığını nemli bir bezle siliniz.
4. Paketleyip kaldırmadan önce
eşyaları açık havada kurutunuz.

500ml’ye seyreltilmiş / 10m2’yi kaplar
10m2’yi kaplar
3,5l’ye seyreltilmiş / 70m2’yi kaplar
50m2’yi kaplar
17,5l’ye seyreltilmiş / 350m2’yi kaplar

Kanvas ve pamuklu tekstil ürünlerine su geçirmezlik sağlamak için - Cotton Proof

Uygulama
1. 1 ölçek Cotton Proof’u 9 ölçek
suya ekleyiniz ve iyice karıştırınız.
Seyreltme öncesi 3m2 kumaş için
yaklaşık olarak 50ml kullanınız. (Tam
ürün bilgisi için sayfa 11’e bakınız).
2. Ürünü kumaşın üzerine fırçayla veya
süngerle uygulayınız. Büyük eşyalar
için bölümler halinde uygulayınız.

3. Ürünün kumaş yüzeyine
yayıldığından emin olunuz ve
herhangi bir akma olursa yayınız.
4. 2 dakika bekleyiniz ve ürünün
fazlalığını nemli bir bezle siliniz.
5. Paketleyip kaldırmadan önce
eşyaları açık havada kurutunuz.

Kaplama alanı* - Hacim Kılavuzu
50ml’lik Poşet
500ml’ye seyreltilmiş / 3m2’yi kaplar
300ml
(tam 300ml ürün) 3l’ye seyreltilmiş / 18m2’yi kaplar
1L		
(tam 1l ürün) 10l’ye seyreltilmiş / 60m2’yi kaplar
Seyreltme oranı = Ürün 1 : Su 9
*Kaplama alanı yaklaşıktır ve işlem gören kumaşın durumuna bağlıdır.
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Özel Ürünler
Nikwax özel ekipmanlarınızın performansını devam ettiren
ve ömrünü uzatan bir satış sonrası bakım ve temizleme serisi
ürünler sunar. Eldivenler, tırmanma halatları, at koşumları,
kasklar, vizörler Nikwax ürünlerinin korumaya yardım ettiği
diğer dış mekan ekipmanlarından sadece bazılarıdır.

T E M İ Z L E M E

Bu ürünler hakkında tam bir bilgi için
web sitemizi ziyaret edin: nikwax.com

S U

G E Ç İ R M E Z L İ K
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Ürün Seçici

Visor Proof

Glove Proof

Leather
Restorer

Leather
Cleaner

Wool Wash

BaseWash

BaseFresh

Wax Cotton
Proof

Down Proof

Down Wash
Direct

Polar Proof

Cotton Proof

SoftShell
Proof*

TX.Direct*

Tech Wash

Giysiler ve
Aksesuarlar

Temizleyici
Su geçirmezlik
Yumuşatıcı

Su geçirmez
Rüzgar geçirmez
Yumuşak dış katman
Polar
Pamuk ve polyester pamuk
İnce kaz tüyü
Yünlü ara katmanlar
Sentetik ara katmanlar
Cilalanmış pamuk
Motorsiklet deri kıyafetleri
Eldivenler (polar hariç)
Polar eldivenler
Motorsiklet vizörleri
ve kayak gözlükleri
* Su geçirmez, nefes alabilir kumaşlardan olan giysiler için Yıkama
uygulaması ve kılcal su emme veya emici astarları olan eşyalar için
Spreyleme uygulaması kullanılabilir.
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Ürün Seçici

Temizleyici
Su geçirmezlik

Ayakkabılar

Kumaş & deri

Sentetik uyku
tulumları

Nubuk/Süet

İnce kaz tüylü
uyku tulumları

Düz deri

Pamuk, polyester
pamuk & kanvas
çadırlar

Sandaletler

Sentetik çadırlar
& tenteler

Koşu ayakkabıları &
Tırmanış ayakkabıları

Sentetik sırt çantaları,
kamera çantaları &
bisiklet çantaları

Önce

Tent & Gear
SolarProof

Tent & Gear
SolarWash

Down Proof

Down Wash
Direct

Cotton Proof

TX.Direct

Tech Wash

Conditioner
for leather

Waterproofing
Wax for Leather

Nubuck &
Suede Proof

Fabric &
Leather Proof

Sandal Wash

Footwear
Cleaning Gel

Ekipman

Sonra

Fotoğrafları çeken: Truc Allen Media ve Vaude
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