
 
                                                 PRZEWODNIK PRANIE I IMPREGNACJA 
 
 
 
Pranie odzieży przeciwdeszczowej można to zrobić w zwykłej pralce. Przy użyciu odpowiednich środków np. Płyn 
do prania GRANGERS GRF84. 

 
Krok po kroku. 

 
- myjemy podajnik w pralce (inne detergenty mogą zaszkodzić mambranie) 
- zapinamy wszystkie zamki, rzepy itp. 
- wlewamy odpowiednią ilość środka (np. Płyn do prania GRANGERS GRF84 - jeden korek na jedną sztukę 
odzieży)  - każdy producent środków do prania podaje potrzebną ilość do wyprania odzieży 
- pierzemy w 40' - jeśli producent odzieży nie zalecił inaczej 
 
Nie namaczaj. 
Nie używaj płynów zmiękczających ani do płukania i wybielaczy. 
Nie wiruj, niech odzież rozwieszona wyschnie sama. 
 
 
                                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Impregnacja. Jeśli już trzeba (a kiedyś zawsze przyjdzie taki moment), to tak. Jak to zrobić? Są trzy sposoby 
naniesienia impregnacji. 

 1. Impregnowanie w pralce: 

- znowu myjemy podajnik 
- w czystej odzieży zapinamy wszystkie zamki, rzepy itp. 
- wlewamy odpowiedni środek np. Impregnat NIKWAX-TX Direct Wash in 
- nastawiamy temperaturę 30' i cykl prania "materiały syntetyczne" 

Nie wiruj, niech odzież rozwieszona wyschnie sama. 

Cykl nanoszenia impregnacji w pralce można dokonać również podczas prania przy pomocy środków 2w1 np. Środek 
czyszcząco-impregnujący GRANGERS GRF73 

 2. Impregnowanie ręczne: 

- używamy rękawiczek gumowych 
- wlewamy odpowiedni środek do naczynia z ciepłą wodą np. Impregnat do tkanin GRANGERS GRF132 i mieszamy 
- czystą odzież namaczamy ręcznie w przygotowanej mieszance i pozostawiamy na 5-10 minut 
- płuczemy w zimnej wodzie aż ta stanie się klarowna 

Nie wiruj ;)  niech odzież rozwieszona wyschnie sama 

3. Impregnowanie za pomocą sprayu: 

- wypraną odzież kładziemy (najlepiej na płasko) 

- nanosimy sprayem środek w odległości około 15 cm (niektóre środki wymagają aby odzież była jeszcze wilgotna 
podczas nanoszenia impregnacji stosując np.  Impregnat NIKWAX-TX Direct Spray On) 

- nadmiar środka usuwamy wilgotną szmatką, pozostawiamy do wyschnięcia 

 Zawsze należy dokładnie przeczytać instrukcje producenta środków piorących i impregnujących oraz 
zalecenia producenta odzieży odnośnie sposobu konserwacji. 


