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Impregnacija 
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Lotusov efekt 

 

Kako deluje impregnacija ? 
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• Zaradi svoje visoke površinske napetosti so kapljice ob dotiku s površino nagnjene k 

zmanjšanju njihove površine in zato vedno preidejo v sferično obliko. Ob stiku s 

površino, sprijemna sila povzroči navlaženje. Odvisnosti od skladnosti površine in 

njene napetosti je lahko navlažitev popolna ali delna. 

 

• Razlog za samočiščenje lotosovega cvetja je hidrofobna dvojna struktura njegove 

površine. Lepe, vidne, povoščene dlake delujejo hidrofobno ( odbijanje vlage ). Kot 

rezultat, voda nima možnosti, da doseže vmesni prostor površine za navlažitev. Tako 

je kontaktna površina in s tem adhezijska sila med površino, delci ter kapljicami 

vode, ki ležijo na njej, zmanjšana, da se površina ne more navlažiti.  

Lotusov efekt  
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Kot pri lotosovem cvetju, fluoroogljikove ali silikonske verige tvorijo lepe "dlake", ki 

preprečujejo navlaženje površine. 

Kako deluje impregnacija?  
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 Fluorovodikove ali silikonske verige se premaknejo med pranjem 

 Impregnacija oblačil po nekaj pranjih izgubi svojo funkcionalnost 

 

Kaj se zgodi z verigami med pranjem?  
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 Ravno nasprotno drži : če je zunanji sloj zamazan ali moker, vodne kapljice 

hitreje prodrejo skozi oblačila 

 Impregnacija obdrži zunanjost čiso in suho, to pa zagotovi popolno dihanje 

tekstila  

 

Ali impregnacijska sredstva vplivajo na 

propustnost tekstilnih membran?  
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Impregnacija - primerjava 

  Wash - in impregnacija je čista in enostavna za uporabo  

 AMPAK: 

 Notranja plast in membrana je potem tudi impregnirana 

 Impregnacije ni možno ojačati selektivno ( npr. Okoli zadrg...)  
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Katera impregnacija je pravšnja zame?  

 

 

TOKO Proof, je še vedno najboljša 

možna rešitev za vrhunske rezultate. 

Zahvaljujoč svojim komponentam 

fluora,je impregnacijsko sredstvo TOKO 

Proof izjemno odporno na vlago, 

mastne madeže in umazanijo, prav tako 

pa nudi zelo zanesljivo in dolgotrajno 

zaščito za vašo opremo in za vaša 

oblačila.  
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Katera impregnacija je pravšnja zame?  

 

TOKO Eco Proof nudi največjo možno 

zaščito pred vlažnostjo - in z zajamčeno 

ekološko osnovo. Formule, specifične za 

izdelek, so certificirane s certifikatom 

bluesign in tako izpolnjujejo najvišje ekološke 

standarde. V primerjavi z ostalimi 

impregnacijskimi sredstvi, je TOKO Eco 

Proof precej enostavnejši in bolj udoben za 

uporabo, obenem pa zagotavlja trajnostno, 

vodoodbojnost, zračnost in funkcionalnost v 

vseh pogojih. 
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Katera impregnacija je pravšnja zame?  

 

TOKO Eco Wash-In Proof se uporablja 

zlasti takrat, če želite nekaj kosov oblačil 

impregnirati na enostaven način. Formula, ki 

je specifična za izdelek, nosi certifikat 

Bluesign in tako izpolnjuje najvišje ekološke 

standarde. Impregnacija brez fluora se 

enostavno izvede pri naslednjem pranju. 

Športna alternativa za vse tiste, ki želijo na 

hitro začeti z aktivnostjo, z optimalno zaščito 

pred vremenskimi vplivi. 
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Kako uporabljamo impregnacijski sprej 

za impregnacijo tekstila?  
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Kako uporabljamo Eco Wash - Proof 

sredstvo?  
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 TOKO Eco Proof kot aktivno komponento uporablja komponente ki temeljijo na 

silkonu 

 

 TOKO Proof temelji na fluoroogljiku kot aktivni komponenti 

 

 Tudi za impregnacije, ki vsebujejo fluor, uporablja TOKO, izključno ekološko 

občutljivo kemično verigo C6. V nasprotju z daljšo kemično verigo C8, ta 

komponenta ni biološko akumulativna in se ne more razširiti v organizem 

 

 TOKO odstopa od uporabe nano tehnologije, ker še ni v celoti raziskana, njen 

vpliv na ljudi in okolje pa je sporen. 

 

Dejstva 
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 TOKO Eco impregnacija brez fluora, se  nanaša veliko lažje in bolj ciljno, kot pa 

navadna sredstva na vodni osnovi. Rezultat je bolj udobna in efektivna uporaba, 

dodatno pa je impregnacijski efekt večji, ker se sredstvo bolj oprime tekstilnih 

vlaken in ne zamaši membran. 

Impregnacija na bazi alkohola proti 

impregnaciji na bazi vode 
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Veliko je za 

oprati, lotimo 

se pranja 

skupaj! 
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