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IMPREGNACJA? REWELACJA!
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- Buciki, kurteczka, namiocik! Mapa? Wszystko
możemy zaimpregnować?
- Zaimpre… co?
- Zaimpregnować!
Jeśli pytanie już obiło Ci się o uszy, padło choćby ze strony nowej harcerki w zastępie, to warto pogłębić wiedzę na ten temat! Choćby po to, żeby nie zdziwiło cię,
że Twoja ukochana kurtka nasiąka wodą jak gąbka.
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Czym jest impregnacja i co to są impregnaty? Mówiąc najprościej, jest to nasycanie
różnorakich materiałów substancjami chemicznymi, by wzmocnić dany materiał i ochronić
przed wilgocią. Możemy impregnować wiele rzeczy: obrazy, elementy architektoniczne
oraz drewno. Ale nas najbardziej interesuje zupełnie inna grupa przedmiotów – sprzęt
turystyczny!
W tym celu używamy impregnatów. Stosowane preparaty chemiczne nie są
niebezpieczne, jeśli będziemy stosować je zgodnie z załączonymi instrukcjami. Jeśli
nie do końca znamy zastosowanie używanego preparatu, może on poważnie zaszkodzić
trwałości naszej odzieży i akcesoriów. Wystarczy, że środek do namiotów wykorzystamy do butów, a przestaną przepuszczać powietrze i będziemy się w nich czuć niewygodnie. Dlaczego? Namiot jest wykonany z tworzywa bardziej jednolitego niż buty,
które mimo wodoodporności przepuszczają także powietrze. Jeśli wahasz się jakiego
środka impregnującego użyć, poradź się sprzedawcy.
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Aktualnie rynek oferuje nam już nie tylko preparaty do wzmacniania sprzętu turystycznego, ale także do jego czyszczenia. Musimy jednak uważać, jakich produktów
w tym celu używamy. Ktoś się może skarżyć, że tyle zapłacił za kurtkę, a straciła swoją
wodoodporność już po pierwszym praniu. Niestety, nie jest to wina producenta kurtki,
ale sposobu jej czyszczenia. Nie możemy prać kurtek, butów, plecaków itd. w zwykłych proszkach, a już na pewno nie w płynach ZMIĘKCZAJĄCYCH tkaniny! To nie
są wełniane sweterki! Produkty te mają twardą i zbitą strukturę, a detergenty i fosforany
zawarte w proszkach, płynach, a nawet mydłach zmiękczają ją. Tym samym nasze akcesoria tracą wodoodporność oraz mniej chronią przed wiatrem.
Naturalnie, na obozie nie będziemy biegać po sklepach w poszukiwaniu preparatu
do czyszczenia kurtek, tylko dlatego, że jesteśmy po Wielkiej Grze i wypadałoby jakoś
wyglądać na niedzielnej Mszy św. z mieszkańcami okolicy. Co w takich sytuacjach
zastosować? Szare mydło rozcieńczone z wodą, ponieważ w dużej mierze jest pozbawione substancji zmiękczających.
Jakie sprzęty turystyczne możemy impregnować? Biorąc pod uwagę produkty
dostępne na rynku, prawie wszystkie! Od kurtek i polarów, poprzez buty, plecaki
i namioty, po liny i mapy! Jednakże zawsze musimy pamiętać, że zarówno nasz dobytek, jak i impregnaty nie są niezawodne i długowieczne. Dlatego lepiej zaopatrzyć
się w dodatkowy, wodoodporny pokrowiec na ZAIMPREGNOWANY plecak, niż
spać w mokrym śpiworze, ponieważ akurat lało bez przerwy przez tydzień.
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