
Textile Wash  
 
Sæbe til vask af alle funktionelle tekstiler og membraner: 
 

• Vedligeholder materialet så det kan modtage imprægneringen, og 
derved forblive 100% vandtæt, vindtæt samt åndbart.  

• Effektiv og hygiejnisk vask fra 30 °C  
• Egnet til brug i maskine eller håndvask  
• Designet til at vaske optimalt på Mesh, Soft Shell, Gore Tex®, 

DryFit®, Sympatex®, Coolmax®, Thinsulate og andre blandede 
tekstiler 
 

 
Textile Wash er et vaske og plejende middel som er beregnet til alt 

funktionelt tøj. Vedligeholder åndbarheden men vasker stadig rent. Indeholder 
hverken blegemiddel, farvestoffer eller andre tilsætningsstoffer. Skånsom rensning 
og maksimalt åndbarhed bibeholdes, samt hygiejnisk vask opnås allerede fra kun 
30 °C Husk altid at følge vaskeanvisningen, som står i tøjet. 
 
Anvendelse: Tilføj den udmålte mængde Textile Wash, der hvor du normalt 
tilsætter vaskemiddel, vælg program og temperatur, som står i vaskeanvisningen. 
Brug ikke skyllemiddel. Anbefalet dossering se neden for, gælder både for 
håndvask og maskinvask: 
 
Vandets hårdhed: Let snavset Normalt Meget snavset 
Blødt 50 ml 90 ml 120 ml 
Almindeligt 70 ml 105 ml 130 ml 
Hård 90 ml 120 ml 150 ml 
 
Brug ikke skyllemiddel 
 
Advarsel: Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Indeholder: <5 % non-ionic tensides, propane-2-ol, didecyldimethylammoniumchlorid, 
parfum, citronellol, butylphenyl methylpropional, linalool, hydroxyisohexyl3-cyclohexene 
carboxaldehyd.  
 
Indeholder ikke: Blegemidler, farvestoffer eller fyldstoffer 
 

  



Natural Wash  
 
 
 Sæbe til vask af alle tekstiler med dun fyld og andre 
naturlige fyld materialer (f.eks. uld, silke, kashmere):  
 

• Effektiv og hygiejnisk fra 30 °C  
• Til alm. vedligeholdelse af dun, da det naturlige fedtlag bevares og 

den naturlige fylde fastholdes  
• Volume effekt for bedre isolation  
• Egnet til brug i maskine eller håndvask  
• Giver det bedste resultat på dunjakker, soveposer, puder og alle 

naturfyldte tekstiler 
 

Natural Wash er et sensitivt vaskemiddel, beregnet til hygiejnisk vask af alle 
produkter med naturligt fyld. Bibeholder den naturlige fylde.  
 
Anvendelse: Maskinvask, fyld kun maskinen halt op, dosere den rette mængede 
Natural Wash der hvor du normalt tilsætter vaskemiddel, vælg program og 
temperatur, som står i vaskeanvisningen. Brug ikke skyllemiddel. Anbefalet 
dossering se neden for, gælder både for håndvask og maskinvask: 
 
Vandets hårdhed: Let snavset Normalt Meget snavset 
Blødt 50 ml 90 ml 120 ml 
Almindeligt 70 ml 105 ml 130 ml 
Hård 90 ml 120 ml 150 ml 
 
Kan materialet tåle tørretumbler, anbefales det for at genvinde den originale fylde. 
 
Advarsel: Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Indeholder: <5 % anionic tensides, parfume, linalool, amyl cinnamal, cinnamal alcohol, 
methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, bronopol. 
 
Indeholder ikke: Blegemidler, farvestoffer eller fyldstoffer 
  



 

Wash-In Proof 
 
Til anvendelse i vaskemaskine eller håndvask, hvor Wash-
in Proof skaber en ultratynd beskyttelses hen over alle 
fiber: 
 

• Åndbarheden forbliver intakt  
• Nem at bruge, og kan også anvendes til håndvask  
• 100% fri for opløsningsmidler  
• Top funktion til Mesh, Soft Shell, Gore Tex®, DryFit®, Sympatex®, 

Coolmax®, Thinsulate 
  

Wash-In Proof er en højt avanceret imprægnerings væske, som efterlader et 
ultra tyndt, helt usynlig, men vandtæt hinde. Yderst vand og snavs afvisende.  

 
Anvendelse: For en optimal imprægnering, så skal der anvendes 100 ml Wash-In 
Proof for hvert kg. tøj. Wash-In Proo kan anvendes på to måder. 
 
Er tøjet beskidt: 

• I kombination med feldten Textile Wash eller feldten Natural Wash, dette 
lettere imprægnerings processen ved at feldten Textile Wash eller feldten 
Natural Wash tilføjes i maskinens sæbebeholder, herefter tilføjes Wash-In 
Proof i skyllemiddelbeholderen, derved spare du en vask.  

Er tøjet rent: 
• Den rette dosering tilsættes i sæbebeholderen. Vælg uld 

vaskeprogrammet, og 30 °C, brug ikke skyllemiddel.  
 
Efter imprægnering skal maskinen køres igennem på normalt program ved 60 °C 
og med alm. vaskemiddel for af rengøre maskinen. For at forøge virkningen af 
imprægneringen, kan tøjet efterfølgende stryges eller tørretumblers, husk altid af 
følge anvisningen i tøjet.  
 
Advarsel: Opbevares utilgængeligt for børn. Irritere øjne, kommer væsken i øjet 
skyl straks med vand og kontakt læge. Undgå kontakt med hud. Ved indtagelse, 
kontakt straks læge, og medbring denne beholder. 
 
Indeholder: <5 % non-ionic tensides. 
  



Power Cleaner 
 
Aktivt skum til kraftfuld rengøring af sko, beklædning og 
udstyr lavet af læder og tekstiler:  
 

• Optimal dybdegående rensning med patenterede børste  
• Fjerner hurtigt og effektiv snavs som salt, græs og oliepletter  
• Ingen opløsningsmidler og er bionedbrydeligt  
• Top funktion på alle skomaterialer lavet af læder, syntetisk og 

tekstil 
 

Power Clean, er et aktiv skum, der sikre effektiv rengøring af sko og tilbehør 
lavet af læder eller tekstil. Fjerner skidt og dybde renser ved hjælp af det 
patenterede børste system i hætten. Fjerner effektivt snavs, spor af salt og vand 
pletter, samt giver en skånsom pleje af det yderste materiale.  

 
Anvendelse: Ryst grundigt før brug. Fjern synligt snavs med en børste og påfør 
skummet. Derefter skures området forsigtigt med børsten. Brug små roterende 
bevægelser. Rester tørres af med en fugtig klud. Ved sarte overflader, test da først 
virkningen på et ikke synligt område.  
 
Advarsel: Undgå at indhalere sprayen. Må kun bruges hvor der er god ventilation. 
Tryk beholder. Beskyt mod sollys, samt temperaturer over 50 °C. Må ikke 
punkteres eller brændes, heller ikke når beholderen er tom. Sprøjt ikke mod åben 
ild, eller glødende materialer. Holdes væk fra antændelse kilder, rygning forbudt.  
Kommer produktet i øjne, fjern evt. kontaktlinser, og skyld straks med vand. 
Forsvinder smerten ikke så søg læge, husk at medbringe denne beholder. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Bortskaffes på genbrugspladsen.  
 
Indeholder: <5 % aliphatic hydrocarbons, anionic tensides, parfume (d-limonen, citral), 
methylisothiazolinone, bronopol. 
  



Weather Proof 
 
  
Spray imprægnering til alt funktionel materiale - 4-vejs 
beskyttelse til sko, tøj og andre accessories lavet af læder, 
og syntetisk materialer:  
 

• Permanent beskyttelse mod fugt & snavs  
• Aktiv UV beskyttelse  
• Beskyttelse mod misfarvning  
• Vedligeholder farven i tøjet  
• Ny sikkerheds sprayhætte  
• Top funktion på funktionelt tekstil og læder, som ønskes 

vandafvisende 
 

Weather Proof imprægnerings spray virker både på, sko, overtøj og 
accessories lavet både af læder, syntetisk materiale eller textil. Beskytter effektiv 
mod fugt, snavs og sollys. Plejer materialet og beskytter og opfrisker farverne.  

 
Anvendelse: Ryst grundigt før brug og fjern synligt snavs. Sprøjt Weather Proof på 
materialet du ønsker af imprægnere fra en afstand på ca. 25 cm. og lad det tørrer i 
30 minutter.  
 
Advarsel: Undgå at indhalere sprayen. Må kun bruges hvor der er god ventilation. 
Tryk beholder. Beskyt mod sollys, samt temperaturer over 50 °C. Må ikke 
punkteres eller brændes, heller ikke når beholderen er tom. Sprøjt ikke mod åben 
ild, eller glødende materialer. Holdes væk fra antændelse kilder, rygning forbudt.  
Kommer produktet i øjne, fjern evt. kontaktlinser, og skyld straks med vand. 
Forsvinder smerten ikke så søg læge, husk at medbringe denne beholder. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Bortskaffes på genbrugspladsen.  
 
Indeholder: 2-propanole. 
 
 

  



 

Barefoot Spray 
 
  
 Forebygger friktion i skoen, og giver en komfortabel 
fornemmelse:  
 

• Special plejeingredienser pakker foden ind i en fornemmelse 
af en beskyttelsesfilm  

• Forhindre friktion i skoen  
• Pleje og beskyttelse  
• For komfort og en fornemmelse af tørre fødder  

 
Barefoot Spray mindsker friktionen i skoen og øger komforten. Så 

oplevelsen med at have bare fødder i skoen bliver optimal. De unikke ingredienser 
danner en hinde på dine fødder, så skoen forbliver komfortabel selv efter en lang 
gåtur. Beskyttelsen holder i 24 timer så dine fødder føles tørre, friske og 
komfortable. Dermatologisk testet 

 
Anvendelse: Ryst grundigt før brug, spray Barefoot Spray på dine bare fødder fra 
en afstand på ca. 15 cm. og gnid forsigtigt produktet ind i huden. 
 
Advarsel: Undgå at indhalere sprayen. Må kun bruges hvor der er god ventilation. 
Tryk beholder. Beskyt mod sollys, samt temperaturer over 50 °C. Må ikke 
punkteres eller brændes, heller ikke når beholderen er tom. Sprøjt ikke mod åben 
ild, eller glødende materialer. Holdes væk fra antændelse kilder, rygning forbudt.  
Kommer produktet i øjne, fjern evt. kontaktlinser, og skyld straks med vand. 
Forsvinder smerten ikke så søg læge, husk at medbringe denne beholder. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Bortskaffes på genbrugspladsen.  
 
Indeholder (inci): butane, alcohol denat., propane, triethyl citrate, propylene glycol, 
parfume, farnesol, bis-peg/ppg-20/20 dimethicone, aqua, hydrolyzed silk, sodium geraniol, 
hexyl, cinnamal, limonene, alpha-isomethyl ionone.  



 

Shoe Deo 
 
 ”Sko frisker” med aktiv klima-, hygiejnisk og optimeret sved 
transport:  
 

• Unik 3-steps-effekt: - Neutralisering af dårlig lugt. - Hurtig 
fugttransport i liner for mere tørre fødde - Klimaregulerende 
komfort  

• Frisk duft hele dagen  
• Ingen kemikalier  
• Topfunktion på alle indvendige sko materialer lavet af læder, 

syntetisk læder eller tekstil  
 

Shoe Deo med 3 trins effekt, som: 
1. Neutralisere dårlig lugt 
2. Vedligeholder åndbarhed og friskheden 
3. Virker smusafvisende 

 
Anvendelse: Ryst grundigt før brug, placer det patenterede doseringsdysse i 
hælen, og tryk flasken ned.  
 
Advarsel: Undgå at indhalere sprayen. Må kun bruges hvor der er god ventilation. 
Tryk beholder. Beskyt mod sollys, samt temperaturer over 50 °C. Må ikke 
punkteres eller brændes, heller ikke når beholderen er tom. Sprøjt ikke mod åben 
ild, eller glødende materialer. Holdes væk fra antændelse kilder, rygning forbudt.  
Kommer produktet i øjne, fjern evt. kontaktlinser, og skyld straks med vand. 
Forsvinder smerten ikke så søg læge, husk at medbringe denne beholder. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Bortskaffes på genbrugspladsen.  
 
Indeholder: 2-propanole. 
 


