
Musto vedenpitävien tuotteiden pesuohjeet ja kyllästäminen

Durable Water Repellent (DWR)= DWR pinta käsittely.
Musto vedenpitävät tuotteet ovat käsitelty vedenpitävällä (DWR) -tekniikalla. 
Varmista käsittely tuotteen sisäpuolella olevasta etiketistä.
 
Tehtaan käsittely
Käsittelemme Musto-vedenpitäviä vaatteita, kuten BR1-,BR2- HPX-, MPX- ja 
GORE-TEX®-tuotteet  kestävällä vedenpitävällä (DWR) pintakäsittelyllä. Tämä 
polymeeri estää vaatteen ulomman pinnan kyllästymisen /läpikastumisen 
vedellä. Kulutus, suola, lika tai toistuva pesu voivat poistaa DWR-käsittelyn. 
Vaate saattaa tuntua jopa vuotavan, koska märkä ulompi pinta 
vähentää takin hengittävyyttä, jolloin sisäpuolella oleva kosteus on 
tiivistynyt ja imeytyy alusvaatteisiin. Kun näin tapahtuu, sinun on 
käsiteltävä tuotetta uudelleen.

Pesuohje ja pesuaineet:
Pese vedenpitävät Musto-tuotteet käyttämällä ei-biologista tuotetta. 
Suosikkimme on Granger's Performance Wash tai vastaava. Älä missään 
olosuhteissa käytä biologisia pesuaineita. Biologiset pesuaineet sisältävät 
entsyymejä, jotka voivat vahingoittaa tuotteen ominaisuuksia. Esimerkiksi 
vedenpitävän tuotteen pesu biologisella pesuaineella voi vaikuttaa kankaan 
hengittävyyteen ja vedenpitävyyteen. Noudata etiketissä ilmoitettua 
pesuveden lämpötilaa.

Älä käytä valkaisuaineita. Tarkista käyttämäsi pesuaine, koska monet 
pesuaineet sisältävät valkaisuaineita.



Älä käytä huuhteluainetta  , koska se voi myös vaikuttaa kalvon 
hengittävyyteen ja kosteuden hallintaan ja voi vahingoittaa kuituja ja värin 
kestävyyttä. Varmista nykyisessä pesuaineessa olevat aineet, koska monet 
sisältävät pehmennintä.

Suosittelemme, että käsittelet vaatetta vain silloin, kun DWR-suorituskyky 
alkaa laskea. Sen ei tarvitse olla jokaisen pesun jälkeen. Voit testata DWR 
pinnan suihkuttamalla vettä. Jos kangas selvästi hylkii veden, eikä ala 
imeytymään / leviämään pintakankaaseen, DWR ei tarvitse uudistaa. 
Uudelleenkäsittely palauttaa kankaan vettähylkivän ominaisuuden
.
Musto suosittelee Grangerin pesu-ja hoitotuotteita tai vastaavia Gore-Tex 
hoitoaineita DWR: n uusimiseksi. Myös muut Gore-Tex tuotteiden hoitoaineet 
voivat soveltua tähän tarkoitukseen, kysy myyjältä ohjeita. Noudata 
uudelleenkäsittelytuotteen ohjeita.

DWR voidaan jonkun verran aktivoida uudestaan myös pelkällä lämmöllä, jos 
vaatteen hoitoetiketti sitä sallii. Lämmitä puhdas asuste n. kuivauskaapissa 20 
minuutin ajan alhaisella n 30-40 asteen lämmöllä, tämä aktivoi DWR,n  
ominaisuuksia uudelleen. Takin ollessa vielä lämmin voit sumuttaa uutta 
hoitoainetta kauttaaltaan, tämä parantaa huomattavasti takin ominaisuuksia.

Toinen vaihtoehto on pyyhkeen asettaminen vaatteen päälle ja silitys ilman 
höyryä alhaisella lämmöllä. Tarkista ensin vaatteenhoitotarra.

Kuivaus ja käsittely:
Katso hoitotarra vaatteissasi, mikä antaa sinulle tarkat tiedot siitä, miten voit 
hoitaa tuotetta.

SILITYS:
Älä silitä suoraan painatuksien / logojen päälle, merkkeihin tai heijastimiin.

VARASTOINTI:
Säilytä vaatteesi ilmavasti, pakkaa vasta kun olet varma, että se on täysin 
kuiva. Anna kuivua luonnollisesti esimerkiksi yhden päivän ajan, jotta kaikki 
kosteus on poistunut vaatteesta, varsinkin kun lopetat käytön kauden lopussa.



Materiaaleja koskevia tietoja löydät seuraavista sivuista:

https://www.musto.com/default/technology.html
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