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KVALITNÍ VÝROBKY, KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT

PÉČE O OBUV
Smyslem péče o obuv není jen vzhledová
otázka, ale i životnost a funkčnost. Přírodní useň
je třeba impregnovat proti pronikání vody a také
uchovat její vláčnost. U outdoorové obuvi není
vhodné používat k ošetření živočišné tuky,
které useň nadměrně změkčují a snižují tak její
mechanickou odolnost. Z tohoto hlediska
je použití včelího vosku ideální řešení.
SNO-SEAL díky patentovanému složení
umožňuje kvalitně impregnovat outdoorovou
obuv i za pokojové teploty. Určitou nevýhodou
je to, že voskové přípravky useň ztmavují.
SNO-SEAL v černém provedení slouží společně
s impregnací i k překrytí škrábanců na černé obuvi.

SNO-SEAL zajišťuje vodoodpudivost
a nesmáčivost povrchu usně, zachovává její
vláčnost a prodyšnost, a to i za nízkých teplot.
SNO-SEAL slouží k ošetření usňových dílů
outdoorové obuvi, výrazně prodlužuje
její životnost. Použití je doporučeno i na obuv
s membránovou podšívkou.
Působení SNO-SEALu je dlouhodobé, obuv stačí
při každodenním nošení ošetřovat 1x měsíčně.
obj.č. 1333
100 g

obj.č. 1330
200 g

obj.č. 1331 BK
100 g

obj.č. 1334
35 g

obj.č. 1335
14 g

SNO-SEAL bezbarvý dodáváme v balení
200 g (obj.č. 1330) průměr 70 mm x výška 75 mm
100 g (obj.č. 1333) tuba 160 mm, nejširší místo ploché 60 mm
35 g (obj.č. 1334) průměr 60 mm x výška 35 mm
14 g (obj.č. 1335) plochý sáček 50 x 130 mm

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k velkým rozdílům velikosti výrobků
ATSKO je obtížné v katalogu zachovat správný
poměr rozměrů obrázků - ty malé by zde byly
menší než malé.

SNO-SEAL černý dodáváme v balení
100 g (obj.č. 1331 BK) průměr 60 mm x výška 95 mm

Proto pro úplnost uvádíme velikosti jednotlivých
balení všech dodávaných přípravků.

PÉČE O OBUV
K impregnaci obuvi lze kromě vosků používat
i silikonové a fluorokarbonové přípravky,
případně jejich směsi. Výhoda silikonových
a fluorokarbonových impregnací je v tom,
že zachovávají matný vzhled nubuku i semiše,
a pokud jsou ve formě kapaliny (spreje), nemění
ani barevný odstín usně. Pastovité přípravky lehce
useň dočasně ztmavují. Silikonové přípravky mají
velmi vysokou adhezi. Proto se přípravky s vyšším
obsahem silikonů nedoporučují k ošetření výrobků
s prodyšnou membránou. Pokud se dostanou
až k membráně, mohou snížit její prodyšnost.
ATSKO SHOE & BOOT
FAST DRY WATER REPELLENT
Rychleschnoucí silikonový přípravek na zvýšení
vodoodpudivosti usní a tkanin. Nemění barvu
nubuku ani semiše, plně zachovává jejich matný vzhled. Nezanechává na usních a textilu žádné
mapy a skvrny, vytváří na povrchu 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.

ATSKO SHOE & BOOT FOAMING CLEANER
Pěnový čistič obuvi v rozprašovači pro odstranění skvrn a nečistot z usní i tkanin bez nadměrného máčení obuvi. Voda je třeba jen na závěrečný
oplach pěny. Umožňuje rychlé vyčištění bez
dlouhého schnutí. Je to výborný všestranný čistič.
Využívá ekologický rozprašovač, kdy hnacím
plynem je CO2.
ATSKO SHOE AND BOOT DEODORIZING
POWDER
Zásyp pro odstranění zápachu obuvi bez parfémů
a antiperspirantů. K odstranění zápachů
využívá vysoce absorbující zeolit Abscents™.
Odstraňuje z podšívky i vlhkost. Je vhodný nejen
pro obuv, ale také čepice, klobouky, helmy
a rukavice. Zásypem poprášíme povrch, který
chceme odpachovat, necháme krátce působit
a pak přebytečný prášek vyklepeme.
Další přípravky k ošetření obuvi (od firmy LOWA)
naleznete na poslední straně katalogu.
Všechny fluorokarbonové impregnace,
které dodáváme (ATSKO i LOWA) jsou bez PFOA,
tedy bez fluorokarbonů C8.

obj.č. 13474
114 g

Informace o velikosti balení:
13366 (150 ml) průměr 52 mm x výška 182 mm
1365 (200 ml) průměr 48 mm x výška 200 mm
13474 (114 ml) průměr 52 mm x výška 175 mm

obj.č. 13366
150 ml

obj.č. 1365
200 ml

IMPREGNACE
SILICONE WATER-GUARD
Silikonová impregnace na všechny typy tkanin
a usní (včetně nubuku a semiše). Silikonové
impregnace zajišťují vysokou vodoodpudivost
ošetřeného povrchu a mají dlouhou dobu účinnosti díky vysoké adhezní schopnosti. Zachovávají
prodyšnost tkanin i usní. Jako hnací plyn u balení
v rozprašovači je použit oxid uhličitý (CO2).
Silikonové impregnace díky své vysoké přilnavosti mohou ulpět i na prodyšné membráně (GOREobj.č. 1336
300 g
obj.č. 1336
starý dekor
300 g

TEX) a proto jejich použití firma GORE zakazuje.
Společnost ATSKO vyzkoušela impregnaci
SILICONE WATER-GUARD i na oděvech i botách
s GORETEXovou membránou a zjistila, že při
správné aplikaci žádné nebezpečí ucpání membrány nehrozí. Proto je na štítku impregnace
uvedeno, že je vhodná i na oděvy a obuv
s GORETEXovou membránou.
SILICONE WATER-GUARD balení:
obj.č.1336, obsah 300 g, průměr 65 mm x výška 200 mm
(balení se starým dekorem má stejné rozměry)
obj.č.13364, obsah 148 ml, průměr 52 mm x výška 146 mm
obj.č.13362, obsah 89 ml, průměr 39 mm x výška 155 mm
obj.č.1336 GAL, kanystr, obsah 3,785 l, 240 x 135 x135 mm
(obrázek na protilehlé stránce)

obj.č. 13362
89 ml
obj.č. 13364
148 ml

obj.č. 1336X
300 g

SILICONE WATER-GUARD EXTREME
je identická silikonová impregnace doplněná
o složku působící jako UV filtr.
Ošetřený povrch je pak chráněni i proti vyblednutí
barev způsobeném slunečním zářením.
Oba typy impregnací dodáváme na objednávku
rovněž v netlakovém balení v galonových
kanystrech (3,785 l).

SILICONE WATER-GUARD EXTREME
balení:
obj.č.1336X, obsah 300 g,
průměr 65 mm x výška 200 mm
obj.č.1336X GAL, kanystr
obsah 3,785 l, 240 x 135 x135 mm
(obrázek na protilehlé stránce)

IMPREGNACE
K impregnaci textilu i usní proti pronikání vody
se používají přípravky na bázi silikonových
a fluorokarbonových sloučenin. Obě tyto skupiny
přípravků mají výrazný hydrofobní účinek. To
znamená, že odpuzují vodu. Silikonové přípravky
mají výrazně vyšší adhezi, a tudíž i delší dobu účinnosti impregnace. To může být ovšem i v určitých
případech i nevýhoda. Velmi snadno ulpívají i na
povrchu paropropustných membrán a snižují tak
jejich prodyšnost. Proto firma GORE zakazuje
jejich užívání na obuv a textil s GORETEXovou
membránou. Při impregnaci usní je nebezpečí
proniknutí přípravku k membráně minimální,
ovšem při impregnaci textilních materiálů je třeba
toto nebezpečí brát v úvahu.
ATSKO SHOE & BOOT
FAST DRY WATER REPELLENT
Rychleschnoucí silikonový přípravek na zvýšení
vodoodpudivosti usní a tkanin. Nemění barvu
nubuku ani semiše, plně zachovává jejich matný vzhled. Nezanechává na usních a textilu žádné
mapy a skvrny, vytváří na povrchu 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.
Všechny nástřikové impregnace vyráběné společností ATSKO neobsahují jako hnací
plyn žádné látky škodlivé pro životní prostředí,
používají pouze oxid uhličitý CO2.
obj.č. 1336 GAL
3,785 l

obj.č. 1336X GAL
3,785 l

KANYSTRY
SILICONE WATER GUARD a SILICONE WATER GUARD EXTREME
obrázky zde silně zmenšeny popis a informace o velikosti na protilehlé stránce.

PERMANENT WATER-GUARD
WATER AND STAIN REPELLENT
Impregnační přípravek na fluorokarbonové bázi,
doporučovaný k impregnaci všech membránových
tkanin. Může být pochopitelně použit i k impregnaci usní, kdy zachovává původní barevné podání
a u nubuku a semiše i matný vzhled.
Je tedy vhodný k impregnaci textilní obuvi,
případně kožené obuvi s textilními díly.
Pro nanášení nevadí, pokud je impregnovaný
povrch vlhký, naopak vlhkost usnadňuje pronikání
přípravku do vláken. K fixaci přípravku, tedy
k prodloužení doby jeho účinnosti, je nutná jeho
polymerace. Polymerace lze docílit buď sušením
za zvýšené teploty v sušičce, přežehlením,
nebo expozicí ultrafialovým zářením (sušením na
slunci). Přitom je třeba dbát na omezení uvedená
na daném výrobku.
Impregnaci je třeba opakovat po každém výrazném namočení impregnované tkaniny nebo usně.
Informace o skutečné velikost balení:
13366 (150 ml) průměr 52 mm x výška 182 mm
1357 (284 g) průměr 65 mm x výška 200 mm
obj.č. 13366
150 ml

obj.č. 1357
284 g

PRACÍ PROSTŘEDKY
SPORT WASH
Univerzální prací prostředek s dokonalou
vymáchatelností. Prádlo po vymáchání neobsahuje
jakákoli rezidua (aviváže, bělidla, zjasňovače,
enzymy, fosfáty nebo parfémy), a to ani při čtyřnásobném překročení doporučeného dávkování.
Je antialergický, vyprané prádlo ani prací
prostředek při styku s kůží nezpůsobují žádné
podráždění nebo vyrážku.
Účinně ničí pachy. Velmi dobře odstraňuje nečistoty i při praní ve studené vodě.

Sport-Wash obnovuje plnivost péřové izolační
vrstvy i zvyšuje tepelný odpor syntetické
izolace. Rovněž výrazně zvyšuje prodyšnost
funkčních membránových materiálů. Sport-Wash
u tkanin s kapilárním odvodem vlhkosti obnovuje
vzlínavost, prodyšnost a rychlost schnutí. Vyprání
tkanin s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje
její funkčnost potlačenou znečištěním.
Přípravek je v odpadní vodě snadno biologicky
odbouratelný.

obj.č. 1348
blistr
10x 30 ml

obj.č. 1338Q
1,89 l

obj.č. 1338
532 ml

obj.č. 1338L
1,0 l
SPORT-WASH balení:
1338Q (1,89 l) lahev s madlem, průměr 115 mm x výška 275 mm
1338L (1,0 l) lahev, průměr 90 mm x výška 230 mm
1338 (532 ml) lahev, průměr 77 mm x výška 182 mm
1348 (10x 30 ml) plochý blistr, 72 mm x 130 mm

KOSMETIKA
SPORT-WASH HAIR & BODY SOAP
Outdoorový šampón a tělové mýdlo, které lze velmi snadno opláchnout
bez jakýchkoli reziduí na pokožce a vlasech. Neobsahuje parfémy, lidské pachy
odstraňuje bez překryvu jakoukoli vůní. Je to čirý gel, vytváří bohatou pěnu
a nechává vlasy, vlasovou pokožku i pleť tak čisté, že trvá hodiny, než 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.
SPORT-WASH HAIR & BODY SOAP - rozměry balení: 13454G (118 ml), průměr 44 mm ,výška 110 mm

obj.č. 13454G
118 ml

obj.č. 1352S card
7g

PRO-TECH-SKIN
bez ochrany

po nanesení Pro-Tech-Skin

pokožka vysychá
bariéra včelího vosku

obj.č. 13521
35 g

obj.č. 1352S
7g
PRO-TECH-SKIN balení:
13521 (35 g)
průměr 60 mm
výška 35 mm
1352S (7 g)
průměr 33 mm
(stejná dózička
jako na 1352S card)
1352S card (7 g)
max. šířka 63 mm
výška 165 mm

škodliviny z vnějšího prostředí
pronikají do buněk pokožky

přirozená maziva a vlhkost
pokožky jsou zachovány

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. Často i po odpaření
vody zůstávají na pokožce a nasávají z ní vlhkost. A tím Vám kůži vysušují.
Ochrana Vaší kůže pomocí přípravku Pro-Tech-Skin® je velmi jednoduchá.
Po omytí kůže na ní naneseme jen velmi malé, opravdu velmi malé množství
přípravku Pro-Tech-Skin® 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.

PÉČE O OBUV
LOWA dodává široké spektrum příslušenství (vložky a tkaničky) a výrobků pro ošetřování obuvi od
kartáčů a napínáků po impregnační krémy a spreje.

LOWA ACTIVE CREME (tuba 75 ml nebo 20 ml)
Pastovitý přípravek k ošetření obuvi s koženým
svrškem. Přípravek je bezbarvý, ale mírně
ztmavuje ošetřovanou useň. Zachovává u nubuku
i semiše původní matný vzhled. Díky fluorokarbonovému základu je třeba jej používat minimálně
jednou za 2 týdny užívání obuvi a vždy po každém
sušení mokré obuvi. Přípravek se vyrábí
i v provedení s černým pigmentem
LOWA ACTIVE CREME BLACK (tuba 75 ml)
LOWA WATERSTOP PRO
(mechanický rozprašovač, 300 ml)
Přípravek ve spreji k ošetření obuvi s koženým
a textilním svrškem. Nemění zbarvení usně
a zachovává u nubuku i semiše původní matný
vzhled. Je ale třeba jej používat častěji než krémy
a gely, minimálně jednou za každý
týden užívání obuvi a vždy
při každém sušení mokré obuvi.

Originální vložky do bot LOWA se vyrábějí
v těchto provedeních:
MOUNTAIN LADY – vložka do dámských bot
vyráběných lepenou technologií. Vložka má
viskoelastickou vrstvu, která zabraňuje posouvání
nohy v botě během chůze.
MOUNTAIN MEN – vložka do pánských bot
vyráběných lepenou technologií, bez viskoelastické vrstvy.
COLD WEATHER – vložka určená do bot vyrobených vstřikovací technologií (ATC, ATS, Everyday,
Cold Weather) pro zimní období, kdy potřebujeme
zvýšit tepelnou izolaci chodidla. Standardně je
dodávána do speciálních zimních modelů, ale pokud jí použijeme ve standardních celoročních modelech, zlepšíme tím tepelnou izolaci dané boty.
ATC UNISEX – vložka do bot vyrobených
vstřikovací technologií.
ATS MEN – vložka do pánských ATS bot. Je měkčí
než vložka ATC.
ATS LADY – dámská vložka ATS.
KIDS – vložka do dětských bot LOWA.
LEATHER – komfortní vložka určená přednostně
do bot řady Everyday. Má kožený došlap.
Tkaničky do bot LOWA se vyrábějí
v mnoha délkách (110 – 240 cm)
a 9 barevných provedeních.

Dodává: PROSPORT PRAHA s.r.o.

