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„Membránové outdoorové oblečení by se mělo prát co nejméně“ – To je mýtus, kterému
bohužel mnozí stále věří. Chcete, aby si vaše outdoorové oblečení zachovalo co nejdéle
své původní vlastnosti? Pak byste se o něj měli pravidelně starat. Pokud se budete držet
instrukcí,  které  jsme pro  vás  připravili  v  tomto  článku,  tak  se  nemusíte  bát,  že  svoje
oblečení jakkoliv poškodíte.  

Proč ztrácí neprané membránové oblečení svoje původní vlastnosti  a výrazně se
snižuje jeho životnost?
Outdoorové oblečení musí  odolávat chladu, větru, vlhkosti i špíně. To ale nejsou jediné
vlivy, které na oblečení působí. Lidský pot obsahuje agresivní soli a tuky, které při běžném
používání  ulpívají  na  podšívce  membránových  materiálů,  mohou  ucpávat  póry  v
membráně, která tak výrazně ztrácí svoji  prodyšnost,  což je jeden z nejvýznamnějších
parametrů  v  outdoorovém  oblékání.  Tyto  mastnoty  a  soli  dokáží  při  dlouhodobém
působení narušit spojení (laminaci) jednotlivých vrstev funkčního materiálu (u třívrstvého
materiálu  jde  o  svrchní  materiál  +  membránu  +  podšívku).  Delaminaci  materiálu  lze
jednoduše  poznat  podle  „bublinek“  na  svrchním  materiálu,  které  se  postupem  času
zvětšují. Delaminace se nejčastěji objevuje na částech oděvu, které jsou přímo ve styku s
holou kůží – např. v oblasti límce a kapuce.

Jak často mám vyprat svoji bundu?
Na tuto poměrně častou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Při běžném víkendovém
používání, kdy je nepromokavá bunda většinu času v batohu, stačí bundu vyprat 3-4x za
rok. Nicméně pokud patříte mezi ty, kteří svoji bundu intenzivně používají, například v ní
každý den jezdíte do práce na kole a pak ji máte celý víkend na treku nebo ve skalách,
pak byste bundu měli  vyprat  minimálně 5-6x za rok.  Pokud jste oblečení  používali  při
náročném výletu, je lépe ho vyprat po každé takové akci.

Proč bych měl/a používat jen speciální prací prostředky?
Práškové prací prostředky působí jako jemný smirkový papír a tím mohou poškodit vaše
oblečení.  Dalším  nešvarem  práškových  pracích  prostředků  je  usazování  drobných
částeček z pracího prášku přímo v textilii,  což stejně jako každé jiné znečištění  velmi
omezuje funkčnost materiálu.

________________________________________________________________________

Právě  jste  si  uvědomili,  že  by  bylo  načase  vyprat  část  vašeho  outdoorového
šatníku?  Výborně,  ale  jaký  zvolit  prací  prostředek? Nejvhodnější  prací  prostředky
obsahují jen látky speciálně určené k důkladnému odstranění mastnot a solí, tzv. tenzidy.
Oproti  běžným pracím prostředkům jsou mnohem koncentrovanější, v ideálním případě
naprosto biologicky odbouratelné. Bělidla,  změkčovadla a zbytečné parfémování  by při
šetrné údržbě membránových materiálů měly být tabu.



Buďte šetrní k životnímu prostředí – Fibertec Pro Wash  

Konvenční výrobci pracích prostředků ve svých výrobcích často používají
detergentní látky z palmového oleje. Palmový olej je v dnešní době natolik
využívanou surovinou, že díky jeho spotřebě byly zničeny obrovské plochy
deštných pralesů. Fibertec proto využívá velmi kvalitní povrchově aktivní
látky  (tenzidy)  z  kokosového  tuku,  což  je  obnovitelný  zdroj,  jehož
zpracování  je  velmi  ekologické.  Prací  přípravky  Fibertec  jsou  navíc
bezezbytku biologicky odbouratelné, takže se neusazují v buňkách lidí ani
zvířat. Všechny výrobky Fibertec jsou kompletně vyrobeny v Německu a
mají tak v evropské distribuci minimální uhlíkovou stopu.

Tenzidy
Jednoduše  řečeno,  jde  o  povrchově  aktivní  látky,  které  se  navážou  na

nečistoty (doslova je obalí) a převedou je z textilie do vodního roztoku. Pokud je voda na
praní tzv. „tvrdá“ dochází k většímu srážení účinných látek a proto je třeba použít větší
množství čisticího prostředku. To stejné platí i při použití ve vodě s vysokým obsahem solí
alkalických kovů (např. mořská voda)

Většina dostupných tekutých pracích přípravků obsahuje 5-15% účinných látek. Speciální
prací prostředek Fibertec Pro Wash obsahuje až dvojnásobek běžných hodnot. Tedy 30%
účinných látek. Díky silné koncentraci funguje při přímé aplikaci jako odstraňovač skvrn. 

Tipy pro praní:

1. Bez obav perte více oblečení dohromady
- Do pračky můžete dát současně membránovou bundu, fleece i funkční prádlo
- Jemné textilie jako je například merino vlna, byste neměli prát společně s oblečením,
které má suché zipy, nebo ozdobné komponenty, mohli byste je tak poškodit.
Tip:Na praní vlny je vhodné použit prací přípravek Wool Wash, který vlnu „nevysuší“ a
nechá vlněná vlákna přirozeně mastná.
- Perte naráz maximálně 3kg suchého oblečení

2. Vždy zkontrolujte instrukce pro údržbu na visačkách, roztřiďte oblečení
- visačky a štítky vás informují o možnostech praní, sušení a žehlení
- roztřiďte oblečení na dvě várky. Jednu, kterou budete prát na 30°C a druhou, kterou
můžete vyprat při teplotě 40°C
- Visačka chybí? Pokud nemůžete dohledat žádné instrukce pro údržbu, tak oblečení perte
co  nejopatrněji  –  tedy  při  teplotě  30°C,  bez  ždímání,  s  přidaným  množstvím  vody.
Nepoužívejte sušičku, ani nežehlete.

3. odolné skvrny
- Pro odstranění běžných nečistot (bláto, mastnoty a soli z potu) většinou stačí teplota
30°C
- Pokud je oděv silně znečištěný (mastné skvrny na podšívce kolem límce, apod.) použijte
trochu pracího přípravku Fibertec Pro Wash přímo na skvrny a vetřete prsty do materiálu.
Pro Wash  je natolik koncentrovaný, že při přímé aplikaci funguje jako šetrný odstraňovač
skvrn.



4. Příprava oblečení
- Zapněte centrální zip, ale bundu neobracejte naruby
- Nezapomeňte zavřít všechny kapsy a ostatní zipy. Jezdce zipu schovejte do zip garáží.
- Velmi důležité je zapnout všechny suché zipy, pokud možno volně -  bez zbytečného
nakrčení materiálu. Povolte všechny stahovací šňůrky (kapuce, spodní lem, apod.)

5. Nastavení pračky
- Vyberte správný program, dle instrukcí na visačkách (viz. Bod 2)
- Prací přípravek nalijte do dávkovače, jak jste běžně zvyklí. Pro běžné praní vám postačí
20 – 35ml přípravku Fibertec Pro Wash. Pokud máte doma tvrdou vodu, použijte více
koncentrátu
- Omezte ždímání (400 otáček/min.), nebo ho úplně vypněte
- Aktivujte program „water plus“, pokud to vaše pračka umožňuje

6. Sušení
- Vyndejte bundu z pračky (pokud perete více druhů oblečení, tak zbytek můžete nechat
vyždímat)
- Bundu pověste na ramínko a nechte důkladně vyschnout v dobře větraném prostoru
- Pokud chcete oživit původní impregnaci, tak dejte vlhkou (ne mokrou) bundu do sušičky,
nebo ji opatrně prohřejte žehličkou.

O impregnaci si povíme víc v příštím článku.


