
SILICONE WATER-GUARD® areosol – univerzální IMPREGNACE na semiš, broušenou 
useň (kůži), nubuk s vlasem i hlazený, polyamid-nylon, polyester, hustě tkanou bavlnu, 
GORE-TEX® apod. a  všechny směsové tkaniny. Funkční polymery s příčnou vazbou 
zajišťují nejvyšší možnou vodoodpudivost a trvanlivost. Velmi účinně odpuzuje vodu a špínu 
už po jediném nástřiku a zaschnutí. 
 

 Umožňuje ošetřeným materiálům dýchat. 
 Zabraňuje tvorbě skvrn ze špíny, bláta a soli. 
 Pouze po jediném nástřiku je dosaženo nejvyššího možného účinku. 
 Velký obsah - ekonomické a ekologické balení. 
 

Pokyny k použití: před použitím dobře protřepejte. Proveďte bodový test, zda nedochází 
ke změně barvy, před posouzením barvy nechte schnout 24 hod. Impregnovaný semiš, useň 
nebo tkanina musí být ČISTÉ a SUCHÉ. Při nanášení DRŽTE SPREJ SVISLE tryskou 
vzhůru 15-20 cm od ošetřovaného materiálu a pozvolna provádějte nástřik. Otřete 
impregnaci z plastových a pryžových dílů obuvi. Přípravek je zcela bezpečný pro výrobky 
s péřovou a syntetickou izolační náplní. Upozornění: obuv, oděv a ostatní výrobky používejte 
až po ÚPLNÉM zaschnutí a vyzrání přípravku. Nikdy si oděv neoblékejte, pokud není 
příspěvek zcela zaschlý. Nízká teplota, vysoká vlhkost nebo snížený oběh vzduchu mohou 
dobu schnutí a zrání prodloužit na 48 hod. Přípravek může snížit nehořlavé vlastnosti tkanin. 
Po ošetření přípravkem Silicone Water-Guard® mohou světlé předměty získat sytější odstín 
a lepidlo nebo guma můžou zežloutnout. Některé druhy obuvi jsou nastříkány barvou 
k zakrytí barevných rozdílů mezi jednotlivými dílci, po ošetření přípravkem Silicone Water-
Guard® nebo jinými ochrannými přípravky se mohou barevné rozdíly opět zvýraznit. 
 

Neobsahuje: freony a propan-izobutanový hnací plyn (uhlovodík). Některé jiné výrobky 
obsahují jako hnací plyn 50-90 g vysoce hořlavých uhlovodíků započítaných do údaje 
o hmotnosti výrobku. Silicone Water-Guard® má jako hnací plyn pouhých 3,5 g bezpečného 
oxidu uhličitého CO2. 
 

Varování: uchovávejte mimo dosah dětí. HOŘLAVÝ. 
Skladujte mimo dosah zdrojů zapálení a vysokých 
teplot. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé 
předměty. Zákaz kouření. Nevdechujte páry, aerosoly. 
Zamezte styku s kůží. V případě nedostatečného 
větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu 
dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření 
a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku 
neprorážejte a nevhazujte do ohně. 
 

Čistý objem 355 ml, čistá hmotnost 300 g. 
 

Výrobce: Atsko, Inc., 2664 Russell St., Orangeburg, SC 29115, USA. 


