GRANGER’SIN PUHDISTUSAINEET
JA KYLLÄSTEET

PIKATAULUKKO
LEATHER CONDITIONER

PASTE WAX

G-WAX

FOOTWEAR REPEL

XTREME REPEL

PERFORMANCE REPEL

CLOTHING REPEL

CLOTHING WASH

ODOUR ELIMINATOR

GEAR CLEANER

DOWN WASH

MERINO WASH

PERFORMANCE WASH

Granger’s on valmistanut teknisiä puhdistus- ja kyllästysaineita IsoBritanniassa vuodesta 1937 asti. Teknologian kehitys on parantanut
mahdollisuuksia nauttia ulkoilusta vaativammissakin säissä. Tuotteiden
on myös pitänyt kehittyä yhä hengittävämpien ja vedenpitävämpien
varusteiden mukana; ennen vahattu puuvilla oli yleisin materiaali, nyt
suosiossa ovat huippukevyet ja erittäin suorituskykyiset kuorivaatteet.
Jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen tuloksena Granger’s esittelee
uusimman vettähylkivän kyllästeen – Acrylic Polymer Technologyn, eli
akryylipolymeeriteknologian.

KALVO

Kastunut kangas.
Ei DWR:ää

Vesipisarat eivät imeydy, vaan
kulkeutuvat
pois
uudelta
kankaalta.
Tämä
tapahtuu
vettähylkivän käsittelyn, DWR:n
(durable
water
repellent
treatment),
ansiosta,
joka
tehdään kaikille kalvokankaille
valmistusvaiheessa. Ajan kuluessa
lika, öljy ja jopa tavalliset kodin
pesuaineet heikentävät DWR:n
tehoa. Lopulta tämä johtaa siihen,
että kankaan ulkopinta alkaa imeä
vettä – ja kastua. Granger’sin
kyllästeet palauttavat DWR:n.

TUULENPIT.

VAATTEET

Kastuminen
vähentää
vaatteen
hengittävyyttä,
mukavuutta ja suorituskykyä,
ja saa sen tuntumaan
kylmältä ja märältä. Toisin
kuin tavalliset pesuaineet,
Granger's-puhdistusaineet
poistavat likaa, öljyjä ja
tahroja
heikentämättä
kankaan vettähylkivyyttä –
palauttaen sen alkuperäisen
suorituskyvyn.

Palautettu DWR

APT on hiilifluoriditon synteettinen polymeeri, joka tekee kalvollisen
vaatteen vettähylkiväksi ja kestäväksi yhtä hyvin kuin pelkästään
hiilifluoridipohjaiset kyllästysaineet tähän asti. DWR-käsittely vähentää
kankaan pintajännitettä hydrofobisten molekyylien avulla. Tuloksena on
se, että vesi ei "tartu" vaatteen pintaan, vaan pisaroituu ja putoaa pois.
Kun pinta on kuiva, teknisen vaatteen vettähylkivät kalvot toimivat niin
hyvin kuin mahdollista.

UNTUVA

SOFT SHELL

FLEECE

VILLA

Hyvin hoidetut varusteet toimivat paremmin ja kestävät pidempään.
Pääset nauttimaan ulkoilusta enemmän ja pidempi käyttöikä vähentää
myös ympäristövaikutuksia.

BLUESIGN®-STANDARDI

MOKKA

Ajan myötä ja yleisen kulumisen johdosta vaate menettää kestävän
vettähylkivän käsittelynsä, DWR:n (durable water repellent). Granger'sin
valikoima uudelleen kyllästäviä tuotteita on tehty kalvokankaiden –
ja kaikkien muidenkin vettähylkivien vaatteiden – palauttamiseen
alkuperäiseen suorituskykyynsä. Granger'sin tuotteiden avulla vaatteesi
voivat todella jatkaa toimimista kuin uusina.

NAHKA

REPUT

VARUSTEET

Bluesign® on laajalti hyväksytty ja luotettava standardi, joka takaa
tekstiilin koko tuotantoketjun ympäristöystävällisyyden. Pelkän
lopputuotteen testaamisen sijaan bluesign®-standardi analysoi
tuotantoprosessin jokaisen vaiheen – mukaan lukien raakamateriaalit ja
kemialliset ainesosat. Ainesosat arvoidaan niiden ympäristömyrkyllisen
vaikutuksen mukaan niin, että mahdollisesti haitalliset aineet voidaan
poistaa ennen kuin tuotanto edes alkaa. Lisätietoa bluesign®standardista osoitteesta www.bluesign.com.

KANGAS

JALKINEET

Granger's kehitti ensimmäisenä vesipohjaiset vaatteidenhoitotuotteet,
ja se on ensimmäinen jälkikäsittelyyn erikoistunut yhtiö, josta tuli
bluesign®-kumppani.

UNTUVA MAK.
PUS.

SYNTEET.
MAK. PUS.

Maahantuonti ja lisätiedot
Vandernet Oy
www.vandernet.com | vandernet@vandernet.com | 020 7418 330

HOITO-OPAS

GRANGER’SIN PESUAINEET
TOIMIVAT 30˚C ASTEESSA,
MIKÄ VÄHENTÄÄ
SÄHKÖNKULUTUSTA.

APT

A CRYLIC PO

TECHNO

APT

LY ME R

A CRYLIC PO

LO GY

TECHNO

LY ME R

LO GY

PERFORMANCE
WASH

MERINO
WASH

CLOTHING
WASH & REPEL

CLOTHING
REPEL

FOOTWEAR
REPEL

G-WAX

ODOUR
ELIMINATOR

KENGÄNNAUHAT

PUHDISTAA JA POISTAA HAJUJA
SÄILYTTÄÄ VETTÄHYLKIVYYDEN

HELLÄVARAISTA PUHDISTUSTA
SISÄLTÄÄ LUONNOLLISTA SETRIUUTETTA

2-IN-1-SUORITUSKYKY
MAKSIMOI HENGITTÄVYYDEN

SUORITUSKYKYINEN KYLLÄSTE
MAKSIMOI HENGITTÄVYYDEN

ERINOMAINEN VEDENPITÄVYYS
KAIKILLE JALKINEILLE

HYVÄ VEDENPITÄVYYS
HYVÄ HENGITTÄVYYS

TOIMII KAIKISSA JALKINEISSA JA KYPÄRISSÄ
PITKÄKESTOINEN

120 CM, 150 CM, 180 CM

Suunniteltu erityisesti teknisille
vaatteille. Puhdistaa, poistaa hajuja,
optimoi hengittävyyden ja säilyttää
vettähylkivyyden. Antaa vaatteelle
puhtaan, jäännöksettömän pohjan
uudelleen kyllästämistä varten.

Suunniteltu erityisesti merinovaatteille.
Hellävarainen pesu irrottaa likaa ja hajuja
jättäen vaatteet raikkaiksi. Luonnollinen
setriuute auttaa pitämään koit loitolla
suojaten vaatteitasi. Pese vaate valmistajan ohjeita noudattaen.

Puhdistaa ja uudelleen kyllästää kaikki
ulkoiluvarusteet yhdessä pesussa.
Tehokas pesu yhdistettynä kestävään
vettähylkivyyteen parantaa kaikkien
kankaiden suorituskykyä. Säästää
aikaa, energiaa ja vettä.

Edistyksellinen kylläste lisää veden- ja
lianhylkivyyttä kaikkiin ulkoilukankaisiin ja tehostaa hengittävyyttä.
Hoitaa 1-5 vaatetta.

Suihkutettava tuote hylkii vettä ja likaa
säilyttäen hengittävyyden. Sopii kaikentyyppisille materiaaleille, mukaan
lukien nahka-, nupukki-, mokka- ja
kangasjalkineille.

20 % mehiläisvahaa. Kyllästää,
hoitaa ja suojaa kaikkea nahkaa
vedeltä, öljyltä ja lialta.

Poistaa nopeasti hajuja kaikenlaisista
jalkineista ja varusteista. Tehoaa erityisen hyvin haiseviin sandaaleihin.

Koko: 300 ml

Koko: 300 ml & 1 l

Koko: 275 ml

Koko: 80 g

Koko: 100 ml

Koko: 300 ml & 1 l

300 ml: GRF84
1 l: GRF87

GRF82

300 ml: GRF73
1 l: GRF86

Koko: 300 ml

GRF74

GRF76

GRF79

GRF72

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat.

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat.

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat.

1. Jos vaate on likainen, pese se ennen kyllästämistä.
Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat.

1. Varmista että jalkineet ovat puhtaat ennen levittämistä.
Suosittelemme Granger’s Gear Cleanerin käyttöä.

1. Levitä puhtaisiin kenkiin kangaspalalla ohut kerros.

1. Jalkineiden kohdalla irrota pohjalliset.

2. Ravista pulloa ja kaada oikea määrä koneeseen tai
pesupalloon. Yksi korkillinen pesee yhden takin tai kaksi
aluspaitaa.

2. Ravista pulloa ja kaada oikea määrä koneeseen tai
pesupalloon. Yksi korkillinen pesee yhden koneellisen ja
puolikas käsipesun.

2. Ravista pulloa ja kaada oikea määrä koneeseen tai
pesupalloon. Kaksi korkillista yhdelle takille, ja jokaiselle
lisätakille korkillinen lisää.

2. Anna imeytyä hetki.

2. Suihkuta jalkineiden tai varusteiden sisälle.

3. Kiillota pehmellä nukkaamattomalla kankaalla.

3. Anna kuivua.

3. Pese vaatteen pesuohjeen mukaisesti. Granger'sin
pesuaineet toimivat 30˚C asteessa, mikä säästää energiaa ja
ympäristöä.

3. Pese vaatteen pesuohjeen mukaisesti. Granger'sin
pesuaineet toimivat 30˚C asteessa, mikä säästää energiaa ja
ympäristöä.

3. Pese vaatteen pesuohjeen mukaisesti. Granger'sin
pesuaineet toimivat 30˚C asteessa, mikä säästää energiaa ja
ympäristöä.

4. Kuivata roikkuen tai pesulapun salliessa kuivausrummussa.

4. Kuivata roikkuen tai pesulapun salliessa kuivausrummussa.

4. Rumpukuivaa tai silitä pesun jälkeen hylkivyyden
aktivoimiseksi.

APT

A CRYLIC PO

TECHNO

2. Ravista pulloa ja kaada oikea määrä kyllästettä koneeseen
tai pesupalloon. Kaksi korkillista yhdelle takille, ja
jokaiselle lisätakille korkillinen lisää.
3. Käytä pesuohjelma vaatteen pesuohjeen mukaisesti.
Granger'sin pesuaineet toimivat 30˚C asteessa, mikä
säästää energiaa ja ympäristöä.

2. Ravista pulloja ja suihkuta 10-15 cm etäisyydeltä, sitten
taputtele ylijäämät puhtaalla kankaalla.
3. Anna kuivua luonnollisesti ennen käyttöä.

4. Tarpeen vaatiessa toista käsittely 2–3 kertaa.

Mustat ja valkoharmaat mallit on valmistettu 80 % kierrätetystä
PET:stä (Polyeteenitereftalaatti) ja ruskeat 100 % PET:stä.
Raaka-aineina käytetään mm. kierrätettyjä juomapulloja.

4. Ripusta vaate kuivumaan tai pesulapun salliessa käytä
kuivausrumpua.

GRFLAC001     
GRFLAC003     
GRFLAC004     
GRFLAC005     
GRFLAC006     
GRFLAC007     
GRFLAC008     
GRFLAC009     

PERFORMANCE
REPEL

XTREME
REPEL

LEATHER
CONDITIONER

PASTE
WAX

SÄILYTTÄÄ ERISTYKSEN
HELLÄVARAISTA PUHDISTUSTA

PUHDISTAA JA POISTAA HAJUJA
SÄILYTTÄÄ VETTÄHYLKIVYYDEN

SUIHKUTETTAVA KYLLÄSTE
MAKSIMOI HENGITTÄVYYDEN

ÄÄRIMMÄINEN SUORITUSKYKY
MAKSIMOI HENGITTÄVYYDEN

ERINOMAINEN HENGITTÄVYYS
HELPOSTI LEVITETTÄVÄ

ERINOMAINEN VEDENPITÄVYYS
SUOSITELTAVA SILEÄLLE NAHALLE

Erittäin suorituskykyinen pesuaine
kaikille untuva- ja synteettisille vaatteille
ja varusteille. Erinomaista
puhdistusta 30°C asteesta ylöspäin.
Maksimoi hengittävyyden, palauttaa
ilmavuuden ja poistaa hajuja.

Korkealuokkainen puhdistussuihke kaikille vaatteille, jalkineille ja varusteille.
Säilyttää ominaisen vettähylkivyyden,
maksimoi hengittävyyden ja poistaa
hajuja ilman pesukonetta.

Kehittynyt hiilifluoriditon yhdiste
lisää kestävää vettähylkivyyttä
kaikkiin ulkoilukankaisiin säilyttäen
hengittävyyden.

Hoitaa ja suojaa nahkaa öljyiltä ja
lialta. Olosuhteisiin joissa hengittävyys
on vedenpitävyyttä tärkeämpää.

12 % mehiläisvahaa. Hoitaa ja suojaa
kaikkea sileää nahkaa. Olosuhteisiin
joissa vedenpitävyys on hengittävyyttä
tärkeämpää.

Koko: 275ml

GRF77

Koko: 275ml

GRF83

Suihkutettava aine joka lisää kestävää vedenja lianhylkivyyttä kaikkiin ulkoilukankaisiin.
Äärimmäistä suorituskykyä – ihanteellinen
soft shell -materiaalille ja kaikille vaatteille,
joissa on vettähylkivä vuori. XT Proofer
toimii yhtä tehokkaasti kuin yleisimmin
ulkoiluvaatteissa käytetty alkuperäinen
DWR-käsittely.
Koko: 275ml

GRF85

Koko: 75ml

GRF81

Koko: 100ml

GRF78

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

KÄYTTÖOHJE:

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat.

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat.

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat. Puhdista vaate ennen
käyttöä ja levitä tasaiselle alustalle.

1. Sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat. Puhdista vaate ennen
käyttöä ja levitä tasaiselle alustalle.

1. Levitä puhtaisiin kenkiin kangaspalalla ohut kerros.

1. Levitä puhtaisiin kenkiin kangaspalalla ohut kerros.

2. Ravista pulloa ja kaada oikea määrä koneeseen tai
pesupalloon. Yksi korkillinen puhdistaa yhden takin ja kaksi
korkillista makuupussin.

2. Ravista pulloja ja suihkuta tasaisesti noin 10–15 cm
etäisyydeltä.

2. Anna imeytyä hetki.

2. Anna imeytyä hetki.

3. Kiillota pehmellä nukkaamattomalla kankaalla.

3. Kiillota pehmellä nukkaamattomalla kankaalla.

4. Tarpeen vaatiessa toista käsittely.

4. Tarpeen vaatiessa toista käsittely.

4. Ripusta vaate kuivumaan tai pesulapun salliessa käytä
kuivausrumpua.

3. Pyyhi kostealla liinalla lian poistamiseksi. Anna seistä 2
minuuttia ja poista sitten ylijäämät kostealla liinalla.

kivi-musta. Reikäparien määrä 5
musta-harmaa. Reikäparien määrä 5
ruskea. Reikäparien määrä 7
kivi-musta. Reikäparien määrä 7
musta-harmaa. Reikäparien määrä 7
ruskea. Reikäparien määrä 9
kivi-musta. Reikäparien määrä 9
musta-harmaa. Reikäparien määrä 9

POHJALLISET

KÄYTTÖOHJE:

3. Pese pesuohjeen mukaisesti. Granger'sin pesuaineet
toimivat 30˚C asteessa, mikä säästää energiaa ja
ympäristöä.

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

LO GY

GEAR
CLEANER

GRF75

120
120
150
150
150
180
180
180

LY ME R

DOWN
WASH

Koko: 300ml

KESTÄVÄ
SOPII KAIKKIIN JALKINEISIIN

2. Ravista pulloa. Kun vaate on vielä märkä tai kostea,
suihkuta 15 cm etäisyydeltä ja anna imeytyä 2 minuuttia.

2. Ravista pulloa. Kun vaate on vielä märkä tai kostea,
suihkuta 15 cm etäisyydeltä ja jätä 2 minuutiksi.

3. Poista ylijäämät kostealla liinalla ja anna kuivua tai
pesulapun salliessa kuivaa kuivausrummussa.

3. Poista ylijäämät kostealla liinalla ja anna kuivua tai
pesulapun salliessa kuivaa kuivausrummussa.

Memory Foam Insole

Fabsil Thermal Insole

Korkealuokkainen, jalan mukaan muotoutuva
pohjallinen. Parantaa iskunvaimennusta ja lisää
mukavuutta. Käy urheilu-, vaellus- ja työjalkineisiin.Yksi
koko 36–46 – helppo leikata omaan kokoon ja muotoon
vaikkapa aiempaa pohjallista mallina käyttäen.
Tuotenro GRFABINS001

Lisälämpöä, mukavuutta, raikkautta ja iskunvaimennusta
tarjoavat lämpöpohjalliset. Ylellisen pehmeää ja lämmintä
villaa, pohjassa vaahtovaimennus. Rakenteessa on hajuja
eliminoivaa hiiltä. Toimii vapaa-ajan- ja työjalkineissa.
Yksi koko 36–46 – helppo leikata omaan kokoon.
Tuotenro GRFABINS002

