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NÁVOD K ÚDRŽBĚ VÝROBKŮ
Chcete-li zachovat vlastnosti svého oděvu, je třeba mu věnovat náležitou 
péči a údržbu. Vždy zkontrolujte údaje na všitém štítku.

Mimořádná funkce membrány GORE-TEX® zůstane zachována i po mno-
honásobném vyprání.

TIP:  V případě silnějšího lokálního znečištění (promaštěná vnitřní strana 
límce, kapuce či manžet rukávů) je vhodné tato místa vyčistit měk-
kým kartáčem a roztokem vlažné mýdlové vody. Teprve potom celý 
výrobek vyperte doporučeným způsobem.

TIP:  Jestliže nosíte oblečení GORE-TEX® u moře nebo v blízkosti slané 
vody, měli byste je pravidelně vymáchat. Zabráníte tak vytvoření 
usazenin soli, které přitahují vlhkost. Funkce membrány GORE-TEX® 
ovšem není slanou vodou narušena.

S výrobky GORE-TEX® se můžeme těšit z aktivit ve volné přírodě, aniž 
bychom se vraceli domů prochladlí, promočení a propocení. Produkty 
využívající technologie GORE-TEX® udržují naše tělo v teple a v suchu při 
rozmanitých povětrnostních podmínkách. Výrobky GORE-TEX® však nejen 
zvyšují naše pohodlí. Vyznačují se též vysokou životností, snadnou údržbou 
a zárukou spokojenosti poskytovanou společností W. L. Gore & Associates.

PRANÍ
Vždy si nejdříve pročtěte štítek s  po-
kyny k údržbě přímo od výrobce. Vět-
šinu svrchních oděvů GORE-TEX® lze 
udržovat následujícím způsobem: 
prát v  automatické pračce v  teplé 
vodě (40 °C), neždímat, sušit odkapá-
ním nebo teplým vzduchem v sušičce. 
Nebělit, žehlit mírně teplou žehličkou. 
K  dosažení nejlepších výsledků je 
důležité výrobek po praní důkladně 
vymáchat, aby se odstranily veškeré 
zbytky mýdel nebo pracích prostřed-
ků. Nezapomínejte, že po praní je 
důležité oděv usušit v  sušičce nebo 
vyžehlit, protože se tím obnovuje vo-
doodpudivost lícové tkaniny. Pozor, 
vyvarujte se použití aviváží a  jiných 
změkčovadel! Při běžném používání 
perte minimálně 4 x  do roka. Vy-
perte po každé větší akci – dovole-
ná, expedice atd.

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Oděv je možno chemicky 
čistit, není-li na etiketě 
uvedeno jinak.

ŽEHLENÍ
Žehlením (bez páry) mů-
žete obnovit vodoodpu-
divý efekt vnější textilie.

SUŠENÍ V SUŠIČCE
Oděvy GORE-TEX® lze 
sušit v sušičce při nasta-
vení na nízkou teplotu.

BĚLENÍ
Nepoužívejte bělící pro-
středky obsahující chlór.



TRVANLIVÁ VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA (DWR)
Tato úprava nemá nepříznivý vliv na funkci membrány GORE-TEX®. Oděvy 
s touto úpravou odpuzují špínu a vodu. Nasáklý vnější oděv způsobuje 
odvod tepla. Dobrá vodoodpudivost tak bude uživatele chránit i před 
chladem. Tkanina GORE-TEX® je během výrobního procesu opatřena 
vodoodpudivou úpravou DWR. Tato úprava není trvalá.

Když voda přestane tvořit na vnějším materiálu kapičky, oděv je třeba 
ošetřit vodoodpudivým přípravkem. Používejte ekologické přípravky 
Textile Guard firmy Fibertec. Nepoužívejte žádný přípravek, který obsa-
huje silikon. K dosažení správného vodoodpudivého efektu je třeba im-
pregnaci tepelně aktivovat vyžehlením podle pokynů na etiketě nebo 
v bubnové pračce při nízké teplotě. 

TIP: Je lepší prát oděv častěji 
s malým množstvím pracího 
prostředku než jen občas 
a s velkým množstvím.

OPRAVY
Milovníci outdoorových aktivit často vyžadují lehké oděvy, které následně 
vystavují náročným podmínkám v nejdrsnějších prostředích světa.

Vhodná údržba může pozitivně přispět k prodloužení životnosti oděvu po-
užívaného v takovýchto podmínkách. Roztržení či propíchnutí jakéhokoliv 
nepromokavého nebo voděodolného výrobku způsobí, že bude propou-
štět vodu. Chcete-li u těchto výrobků zabránit poškození nepromokavé 
nebo voděodolné bariéry, je třeba dodržet pravidelnou péči a přiměřené 
použití.

I když jsme maximálně opatrní, nemůžeme zabránit náhodnému poškození 
oblečení, které si žádá opravu. Vzhledem ke složité struktuře nepromoka-
vého oblečení GORE-TEX® nemůže tuto opravu provést kdokoliv. Je vhodné 
se spojit s výrobcem oděvu. Menší opravy lze provést se soupravou na 
opravy tkanin GORE-TEX®. Opravit lze pouze vyprané oblečení. Na znečiš-
těný oděv není možné aplikovat pásku na lepení švů.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ JSOU K DISPOZICI NA INTERNETOVÉ ADRESE: 
WWW.TILAK.CZ

SERVIS
Máte-li jakékoli dotazy týkající se údržby a oprav, kontaktujte servis 
společnosti TILAK a. s. (tel.: 583 211 425, e-mail: servis@tilak.cz)



JAK DOKONALE VYUŽÍT 
VLASTNOSTÍ OBLEČENÍ 
GORE-TEX®

Svrchní oblečení GORE-TEX® se sice vyznačuje vysokou 
prodyšností, avšak nemůže fungovat jako klimatizační 
systém. Pokud se naše tělo prohřeje, začneme se potit 
bez ohledu na to, v čem jsme oblečeni. Prodyšné oblečení 
nezabraňuje pocení, pouze umožňuje pronikání plynné 
vlhkosti (odpařování potu) z povrchu těla do vnějšího 
prostředí. Při silné aktivitě může naše tělo vytvářet více 
potu, než je oblečení schopno propustit (přetížení sys-
tému), a  může dojít k hromadění vlhkosti. Tomu lze za-
bránit rozepnutím a provětráním oblečení, svléknutím 
přebytečné izolace a v krajním případě snížením stupně 
aktivity.

ZAJIŠTĚNÍ POHODLÍ 
Moderní systémy oblečení určené pro použití ve volné přírodě 
jsou schopny zaručit naše pohodlí v jakémkoliv počasí od větr-
ného letního večera po divokou lednovou vichřici. Tyto systémy 
obsahují tři vrstvy: vrstvu sací, vrstvu izolační a svrchní vrstvu 
chránící proti vlivům počasí. Sací vrstva izoluje a  zároveň odvádí 
od pokožky vlhkost v kapalném skupenství. Izolační vrstva pokrývá 
vrstvu sací a je vyrobena z nejrůznějších tepelně izolujících vláken. 
Vrstva chránící proti vlivům počasí, zpravidla nazývána svrchní ob-
lečení, musí být nepromokavá, aby vlhkost z vnějšího prostředí 
nepronikla k  tělu, a zároveň prodyšná, aby se vlhkost odpařovaná 
tělem nehromadila v  izolační vrstvě. Další nezbytnou vlastností je 
účinná ochrana proti větru.

Svrchní vrstva
Stinger Pro 

(Raptor, Evolution, Storm…)

Sací vrstva
triko Ultralight 

(Mera, Serak)

Izolační vrstva
Femund 

(Ketil, Spike, Verso)
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