PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ ATSKO, USA dovážených společností PROSPORT PRAHA s.r.o.
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ÚDRŽBA OBUVI

1.1

SNO-SEAL – impregnace na koženou obuv z pravého včelího vosku

Impregnace Sno-Seal® na bázi včelího vosku vytvoří po zaschnuté na povrchu usně pevný voskový film. Jiné
přípravky obsahující tuky, oleje a živočišné produkty jsou schopny póry v usni zalepit a narušit tak její
přirozenou prodyšnost. Navíc tuky a oleje vyplňují přirozené vzduchové dutiny v usni, které mají tepelně
izolovat a případně absorbovat pot. Koželužny při činění outdoorových usní odstraňují z kůže veškerý
živočišný tuk a nahrazují jej syntetickou hydrofobizací. Můžeme Vám zaručit, že Sno-Seal® hydrofobizaci
nenarušuje.
I obuv s membránovou podšívkou (Gore-TEX®, Sympatex®, …) má lepší vlastnosti, pokud je ošetřena SnoSealem®. Membrána v podšívce zadrží vodu pronikající zvnějšku i pokud je bota neošetřena, vodou nasáklá
neošetřená useň zcela zabrání botě dýchat. Vaše nohy se pak potí a začínáte pociťovat chlad. Ošetření boty
Sno-Sealem® znamená, že nohy budete mít stále v suchu a teple.
Sno-Seal® také chrání useň před nadměrným vysycháním a udržuje jí pružnou a pevnou i v nejsušším
pouštním podnebí.
Při ošetřování bot s koženou podešví nezapomeňte ošetřovat i podešev, například u krasobruslařských bot
je vhodné ošetřit i okolí nýtů bruslí a švů.
• Impregnujte obuv Sno-Sealem® a užívejte si sucho v botách po celý rok.
• Zabraňuje pronikání vody do usně, protože pokrývá stěny pórů v usni do hloubky pod povrch a zajišťuje
tak nesmáčivost. Déšť, sníh i nečistoty nemohou pronikat dovnitř.
• Impregnuje a promašťuje useň bez nadměrného změkčování.
• Chrání useň a prodlužuje její životnost.
• Nenarušuje přirozenou prodyšnost usně.
• Chrání useň před znečištěním i vznikem slaných skvrn.
• Nenarušuje původní tuhost svršku. To, jak Vám bota padne, a jakou Vám poskytuje oporu zůstane plně
zachováno.
• Nemá žádný škodlivý účinek na švy a lepené spoje.
• Povrchová vrstva Sno-Sealu® si zachovává svou ohebnost a přilnavost k usni i pod bodem mrazu.
• Nenarušuje hydrofobizaci usně
• Neobsahuje silikon.
• Mění barvu nubuku a semiše (ztmavuje) a potlačuje původní matný vzhled.
• Černý Sno-Seal® obsahuje
navíc černé barvicí pigmenty
pro potlačení škrábanců a
oděru na černých botách.

Balení: (US objednací číslo)
1330
kovová dóza, 200 g
1333C
tuba 100 g
1334
plechová plochá krabička 35 g
1335D
testovací plastový sáček 15 g
Později také (2. čtvrtletí 2017):
1331BK
kovová dóza s aplikátorem, 100 g, černý Sno-Seal®
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Další přípravky na ošetření obuvi:
1.2

SHOE & BOOT FOAMING CLEANER

Čistící pěna v rozprašovači pro odstranění skvrn a nečistot z usní a tkanin
bez použití vody. Rychlé vyčištění bez dlouhého schnutí. Výborný
všestranný čistič.
Balení:
1365G ekologický rozprašovač 200 ml (hnací plyn CO2)
1.3

N-O-DOR® SHOE AND BOOT DEODORIZING POWDER

Zásyp pro odstranění zápachu obuvi bez parfémů a antiperspirantů.
K odstranění zápachů využívá vysoce absorbující zeolit Abscents ™.
Odstraňuje i vlhkost z podšívky obuvi.
Balení:
13474 plastová „cukřenka“ 114 g
1.4

SHOE & BOOT FAST DRY REPELLENT
Rychleschnoucí silikonový přípravek na zvýšení vodoodpudivosti usní a tkanin. Nemění
barvu usně ani u nubuku a semiše, plně zachovává matný vzhled. Nezanechává na usních a
textilu žádné mapy a skvrny, vytváří na povrchu usně či textilu naprosto neviditelný
ochranný film. Přípravek má velmi dobrou adhezi a poskytuje dlouhodobou ochranu proti
vodě. Vícenásobné použití zvyšuje účinnost. Nedoporučujeme používat na textilní obuv
s membránovou podšívkou.
Balení:
13366 tlakový rozprašovač 200 ml

1.5

SILICONE WATER-GUARD® WATER REPELLENT

Vysoce účinný přípravek pro zajištění vodoodpudivosti textílií a usní na bázi silikonových
polymerů. Během schnutí dochází k jejich zesíťování. Přípravek je díky svému
patentovanému složení unikátní v tom, že nenarušuje prodyšnost
membránových textílií (Gore-TEX®, Sympatex®, …). Ve srovnání
s konkurenčními přípravky má až o 30% vyšší životnost a účinnost ošetření.
• K zajištění dokonalého účinku stačí jediný nástřik. Opakovaný nástřik není doporučen.
• Je odzkoušen pro veškeré textilie z přírodních vláken, nylonu, polyesteru, směsných
materiálů, vlny apod. Je vhodný i na semiš a broušené usně (nubuk). Nepoškozuje
prodyšnost sendvičových struktur s Gore-Texem® a dalšími membránami.
• Zlepšuje prodyšnost oděvů a obuvi.
• Vytvořený vodoodpudivý film je po zaschnutí zcela bez zápachu.
• Jen minimálně mění barevné podání přírodních materiálů (vhodné vyzkoušet).
• Ošetřený povrch je odolný vůči vytváření solných skvrn a map.
• Obnovuje a nahrazuje tovární silikonovou hydrofobizaci kožených bot.
• Jako hnací plyn rozprašovače je použito 10g CO2 (přípravek nezanechává uhlíkovou
stopu).
Balení:
1336 ekologický rozprašovač 350 ml (hnací plyn CO2) PROSPORT PRAHA s.r.o., Ke Mlýnu 1, 14900
Praha 4 – Újezd, www.prosport.cz, +420 241 483 338, odbyt@prosport.cz
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IMPREGNAČNÍ A OCHRANNÉ PŘÍPRAVKY (ne pro obuv)

2.1

WATER-GUARD® EXTREME

Vysoce účinný přípravek pro zajištění vodoodpudivosti kombinující SILICONE WATERGUARD® WATER REPELLENT s účinným UV filtrem. Je vhodný pro všechny plachtoviny,
celty a další textílie, které vyžadují vodoodpudivost a ochranu proti plísním, houbám,
řasám a také odbarvování v důsledku expozice UV záření. Používá se na markýzy, lodní
kryty, slunečníky, venkovní dřevo, zdivo, a nábytek. I v tomto případě je jako hnací
plyn rozprašovače použito 10 g CO2 (přípravek je vysoce ekologický, nevytváří
znatelnou uhlíkovou stopu).
Balení:
1336X ekologický rozprašovač 350 ml (hnací plyn CO2)
2.2

PERMANENT WATER-GUARD®
Impregnace na všechny typy syntetických i směsných tkanin
(polyester, mikrovlákna, nylon, polyamid, dakron,
polypropylen, umělé hedvábí, flísové textilie, laminované a
zátěrové tkaniny). Odzkoušena je i vysoká účinnost na
bavlněných tkaninách. Obnovuje vodoodpudivou úpravu vnější vrstvy u všech
vodoodpudivých a nepromokavých/prodyšných systémech jako je Gore-Tex®,
BlocVent®, Climatic®, eVent®, HyVent®, Gelanots®, Entrant® apod. Přípravek je zcela
bezpečný pro ošetření výrobků s péřovou a syntetickou izolační náplní.
Nanáší se nástřikem na vlhkou textilii. Při použití na přírodní savé materiály je
vhodné ještě druhé nanesení přípravku.
Permanent Water-Guard® je fluorokarbonový polymerní přípravek na vodní bázi,
který pro stabilizaci v impregnovaném materiálu potřebuje zesíťování obsažených
polymerů. Toho lze dosáhnout buď přežehlením oděvu nebo usušením v sušičce
(polymerace tepelnou energií) nebo sušením venku na slunci (polymerace energií
absorbovaného UV záření). Přípravek neobsahuje žádná rozpouštědla, silikony,
vosky nebo tuky. Nástřiková aplikace zajistí, že lze přípravek nanést pouze z vnější
strany oblečení.
Přípravek je po zesíťování odolný vůči praní v přípravku SPORT-WASH®, firma ATSKO
zaručuje účinnost impregnace i po 25 pracích cyklech.

• Permanent Water-Guard® je vhodný pro všechny textilie, u nichž požadujeme vodoodpudivost povrchu.
• Je vhodný pro impregnaci výrobků s péřovou i syntetickou tepelnou izolací.
• Po impregnaci voda na povrchu látky tvoří kapky a rychle stéká. Tkanina zůstává suchá a prodyšná.
• Přípravek je zcela bez zápachu.
• Vytvořená povrchová vrstva odpuzuje vodu i oleje.
• Tkanina po impregnaci si zachovává původní měkká a hebkost.
• Impregnace nemění původní barevnost tkaniny, ani tkanina po impregnaci nežloutne.
• Ekologický rozprašovač. Jako hnací plyn ve spreji je použit CO2 .
Balení:
1357 ekologický rozprašovač 300 ml (hnací plyn CO2)
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PRACÍ PŘÍPRAVKY

3.1

SPORT WASH®

Zcela vymáchatelný prací prostředek bez jakýchkoli reziduí. Velmi dobře odstraňuje nečistoty a zcela
eliminuje pachy. Je antialergický, vyprané prádlo ani prací prostředek při styku s kůží nezpůsobují žádné
podráždění, vyrážku nebo zčervenání pokožky.

• Přípravek účinně ničí pachy.
• Neobsahuje žádné aviváže, bělidla, zjasňovače, enzymy, fosfáty nebo vůni.
• Žádný prací prostředek, ani Sport-Wash®, nemůže odstranit UV zjasňovače, které ulpěly na prádle či
oděvu při praní v běžných prášcích. K úplnému odstranění zjasňovacích prostředků slouží přípravek U-VKiller® od firmy ATSKO. (Bude dovážen podle požadavků odběratelů později).
• Obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin.
• Máchání zcela odstraní jakékoli pachy či vůně po praní, identifikovatelné nejen člověkem, ale i zvěří. Praní
v přípravku Sport-Wash® nezanechává žádný pach či vůni.
• Optimalizuje účinnost tkanin s vlákny pro potlačení pachů (vlákna obsahující ionty uhlíku, stříbra a dalších
kovů, případně zeolity a oxidační katalyzátory, včetně nanočásticových)
• Sport-Wash® obnovuje plnivost (loft) péřové izolační vrstvy i zvyšuje tepelný odpor syntetické izolace.
• U tkanin s kapilárním odvodem vlhkosti obnovuje vzlínavost, prodyšnost a rychlost schnutí.
• Sport-Wash® je vhodný pro všechny typy praček, včetně moderních se sníženou vodní náplní.
• Vyprání tkanin s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje její funkčnost potlačenou znečištěním.
• Časté praní sportovního prádla v přípravku Sport-Wash® nezkracuje, naopak prodlužuje jeho životnost.
• Přípravek je v odpadní vodě snadno biologicky odbouratelný.
• Sport-Wash Carbon Care® je identický s běžným přípravkem Sport-Wash®, na nálepce je pouze přidán
návod, jak speciálně pečovat o uhlíkové obleky. (Přípravek s označením Sport-Wash Carbon Care® nebude
proto dovážen, návod na péči o uhlíkové obleky bude zveřejněn na webových stránkách)
Balení:
1338Q
1338L
1338
1348C

láhev 2000 ml
láhev 1000 ml
láhev 500 ml
testovací plastový sáček 30 ml (10 ks)
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PŘÍPRAVKY PRO OSOBNÍ HYGIENU (KOSMETIKA)

4.1

SPORT-WASH® HAIR & BODY SOAP

Sport-Wash® Hair & Body Soap je tělové mýdlo a šampon, který lze zcela
opláchnout bez jakýchkoli reziduí na pokožce a vlasech. Neobsahuje parfémy, ale
odstraňuje lidské pachy bez překryvu jakoukoli vůní. Sport-Wash® Hair & Body
Soap je čirý gel. Vytváří bohatou pěnu a nechává vlasy, vlasovou pokožku i pleť tak
čisté, že trvá hodiny bakterie znovu obnoví lidský pach. Opláchnutí zcela odstraní
vše, co by lákalo hmyz nebo dráždilo kůži. Obvyklé šampony a tělová mýdla jsou
snadno detekovatelná zvěří, po použití přípravku Sport-Wash® Hair & Body Soap
Vás však zvěř necítí. Přípravek je možné použít jak ve sladké, tak i mořské vodě.
Při turistických výletech je možné přípravek použít i k vyprání osobního prádla a
ponožek.
Balení:
13454
4.2

láhev 118 ml
PRO TECH SKIN®

Pro-Tech-Skin®
je přípravek na bázi
včelího vosku pro skutečnou přírodní péči
o vysušenou, namáhanou a citlivou kůži.
Umožňuje, aby Vaše tělo o sebe pečovalo
samo. Většina přípravků k péči o pleť je
rozpustných nebo emulgovaných ve vodě.
Nabízejí jen malou ochranu proti vodě a ve
vodě
rozpustným
či
rozptýleným
dráždivým látkám. Existuje skutečně
dlouhý
seznam
dráždivých
látek
používaných v domácnosti i při práci,
s nimiž Vaše kůže může přijít do styku. O
co jsou částice těchto látek menší, tím jsou
invazivnější. Časti i po odpaření vody
zůstávají na pokožce a nasávají z ní
vlhkost. A tím Vám kůži vysušují. Ochrana
Vaší kůže pomocí přípravku Pro-TechSkin® je velmi jednoduchá. Po omytí kůže
na ní naneseme jen velmi malé, opravdu
velmi malé množství přípravku Pro-TechSkin® a důkladně rozetřeme do tenké
vrstvy, až zmizí pocit lepivosti. Přípravek
lze nanášet na ruce, obličej, nohy, kolena,
lokty, třecí místa a rty. Tenká vrstvička
včelího vosku velmi dobře odolává škodlivým účinkům vnějšího prostředí (dehydratace, mechanická
abraze). Zabraňuje praskání a loupání kůže, díky snížení odparu z kůže se cítíte tepleji. Pro-Tech-Skin®
neobsahuje žádné parfémy, bílkoviny či vitamíny. Jednoduše chrání pokožku před dalším poškozením a
udržuje její přirozenou vlhkost. Vaše ruce budou vypadat i cítit se zdravější téměř okamžitě.
Balení:
13521
1352S

dóza 35 g
dóza 8 g
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