
Zebla Imprægneringsspray anvendes 
til effektiv lugtfri imprægnering af sko, 
støvler og tekstiler og anbefales til 
åndbart materiale som Gore-Tex® 
eller tilsvarende. 
 
Zebla Imprægneringsspray skaber  
eller genskaber vandtætheden i fodtøj  
og tekstiler.
 
Ved at bruge Zebla Imprægneringsspray 
opnås en vandafvisende og smudsafvi-
sende effekt, samtidig med at materialets 
åndbare og smidige egenskaber bevares.
 
Produktet er fri for fluorforbindelse og uden 
drivgasser og skader derfor ikke ozonlaget.

• Zebla Imprægneringsspray 
 er lugtfri og skaber eller 
 genskaber imprægneringen 
 i fodtøj og tekstiler. 

• Særdeles effektiv på grund  
 af den særlige sammensæt- 
 ning af indholdsstoffer, der  
 samtidig er skånsomme 
 over for miljøet. 

• Giver vandafvisende og   
 smudsafvisende effekt.

• Produktet kan med fordel  
 kombineres med Zebla  
 Imprægnering til vask på  
 udsatte områder.

IMPRÆGNERING 
– SPRAY

Bliv vandafvisende med 
Zebla Imprægneringsspray

”Testet på en dag med let regn, og som med 
shortsene (testet med Imprægneringsvask) kunne man først 
se perler på vesten. Det virkede som, at stoffet var ’lukket’ 
en smule på grund af imprægneringen. Det skal lige 
nævnes, at denne vest ikke er en vandtæt/-afvisende, så 
under normale omstændigheder ville den blive 
gennemblødt meget hurtigt. Det skete altså ikke i denne 
test.”

Feltet.dk 
Skandinaviens største cykelsite giver:



300 ml

Uden parfume
Let at bruge
Zebla Imprægneringsspray er meget let 
at bruge. På fodtøj fjernes mest muligt 
snavs med en stiv børste. 
Påføres i et jævnt lag over hele den 
ønskede overflade. Lad tørre. 
For optimal effekt gentages behandlin-
gen. Lad tøjet eller fodtøjet tørre mindst 
12 timer for at opnå den bedste virkning. 

Produktet er produceret i Danmark og 
leveres i genanvendeligt materiale. 
Al forsendelsesemballage er desuden 
fremstillet af genbrugskarton.

 

• Fri for fluorforbindelse
• Fri for parabener 
• Uden drivgasser
• Fri for Methylisothiazolinone (MI)

NOMINERET
Bedste hudvenlige 
produkt til husholdning
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