
Gore-Tex®,  Soft-Shell®, Sympatex®,  Schoeller®,  eVent®,  Coolmax®,  Thinsulate®,  Thermolite®

Každý materiál 
potřebuje 
správnou péči

Salto si poradí s každým materiálem

ABSOLUTE CARE

WASH – Tekuté prací prostředky 

PROOF – Impregnace na všechny způsoby

FRESH – Osvěžující sprej proti zápachu 

CLEAN – Odstraňovač skrvn

NANO TECHNOLOGIE 
(Salto WASH Textile, Salto WASH Soft Shell, Salto PROOF Textile, 
Salto PROOF Soft Shell, Salto PROOF Leather + Textile) 

Řecké slovo NANOS znamená skřítek a ten, kdo pracuje s NANO technologií, se pohybuje 
ve velikostech desettisíckrát menších než jeden milimetr. Použité nano kompozity ve výrobcích 
SALTO se samostatně srovnávají ve více ultratenkých vrstvách na povrchu materiálu a zajišťují 
nejvyšší hydrofobnost (odpudivost vody) a odpuzují špínu a nečistoty. NANO technologie je 
daleko účinnější než jiné postupy. 

LOTUS-HYBRID-MATRIX 
(Salto WASH Textile, Salto WASH Soft Shell, Salto PROOF Textile, 
Salto PROOF Soft Shell, Salto PROOF Leather + Textile) 

Tropická květina lotos je v Asii symbolem čistoty a zároveň slouží i jako vzor pro použitou 
technologii pro perlení kapek na povrchu materiálu. Struktura vrchní vrstvy listu lotosu je 
tvořena miniaturními hrbolky. Tím pádem voda z listu okamžitě odteče, jelikož má minimální 
kontakt s listem. Zároveň jí stačí jen minimální množství, aby spolu s ní odtekla i všechna 
nečistota. Díky HYBRID a NANO technologii mohou výrobky SALTO s označením 
LOTUS-HYBRID-MATRIX napodobit tyto přírodní principy: maximálně odpuzují vodu 
a ochrání tkaninu proti nečistotám a špíně. 

HYGIENE EFFECT 
(Salto WASH Textile, Salto WASH Soft Shell, Salto WASH Natural) 

Speciální prací prostředky s HYGIENE EFFECT umožňují efektivní a hygienické praní 
nejrůznějších materiálů s membránou, izolačními vrstvami a bavlny při nízkých teplotách 
a dokonce i při ručním praní. Funkční oblečení a prádlo je možné prát pouze při 30 – 40 °C, 
některé pouze ručně a často zůstane nepříjemný zápach i po praní. Pot je zásadně bez zápachu. 
Teprve po rozkladu bakteriemi vzniká typický zápach. Hygiene Effect zabraňuje efektivně 
tvorbě těchto nepříjemných zápachů. 

ACTIVE DRY 
(Salto WASH Textile, Salto WASH Soft Shell) 

Vodoodpudivá syntetická vlákna přijímají při praní vodu nedostatečně. Díky přípravku 
ACTIVE DRY přijme tkanina vodu lépe a výsledek praní stejně jako prodyšnost se zlepšuje, 
funkční prádlo transportuje lépe vlhkost a tělo zůstává déle suché. 
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Použité technologie 
aneb proč je SALTO nejlepší 



Salto WASH – Prací prostředky se silou nano technologií Salto PROOF –   Impregnace pro každý materiál – stačí nastříkat, nechat uschnout, a je hotovo!

Salto FRESH – Král boje proti zápachuSalto CLEAN – Odstraňovač skrvn

Funkční prací prostředek s HYGIENE EFFECT pro efektivní hygienické praní 
při nízkých teplotách i ručním praní. Vhodný pro všechny druhy funkčních tkanin 
jako Gore-Tex, Sympatex, eVent, Coolmax, Outlast, Thinsulate, Thermolite, 
PrimaLoft, pro bavlnu a obuv. Čistí zanesené membrány a vrací jim jejich 
původní vlastnosti. Neobsahuje bělidla, barviva, aviváže a šetří vlákna materiálů. 
ACTIVE DRY: funkční prádlo transportuje lépe vlhkost a tělo zůstává déle suché. 

Intenzivní impregnace odpuzující vodu a nečistotu, určená pro všechny druhy 
vysoce kvalitních funkčních tkanin, oděvů, stanů a obuvi. Zachovává úplnou 
prodyšnost a díky technologii LOTUS-HYBRID-MATRIX silně odpuzuje vodu, 
špínu a oleje. Vhodná pro všechny materiály jako Gore-Tex, Sympatex, Schoeller, 
eVent, Coolmax apod. Salto PROOF Textile je oproti běžným výrobkům účinný 
ihned po zaschnutí. Žádné zahřívání či žehlení. Při aplikaci nezapomeňte 
i na hrany a švy textilu, kde hrozí kapilární kondenzace. 

Funkční prací prostředek s HYGIENE EFFECT pro efektivní hygienické praní 
při nízkých teplotách i ručním praní. Vhodný pro všechny druhy funkčních 
tkanin jako soft shell, fl eece, oděvů a obuvi z elastických materiálů jako 
Gore-Tex, Sympatex, eVent, Coolmax, Outlast, Thinsulate, Thermolite. 
ACTIVE DRY: funkční prádlo transportuje lépe vlhkost a tělo zůstává déle suché. 

Především u vysoce kvalitních funkčních elastických tkanin je nutné podporovat 
prodyšnost, snížit nové ušpinění na minimum a dokonale zajistit nejlepší 
možnou ochranu proti vlhkosti. Salto PROOF Soft Shell je HighTech-Nano 
intenzivní impregnace odpuzující vodu a nečistotu, určená pro všechny 
druhy tkanin jako soft shell, fl eece a oděvů z elastických tkanin. Zachovává 
úplnou prodyšnost. 

Osvěžující koncentrovaný hygienický deodorant pro obuv, přilby a batohy všeho 
druhu. „Příjemné“ a „nepříjemné“ pachy jsou chemicky zcela odlišné, pohlcovač 
zápachu Salto FRESH tyto pachy zcela rozlišuje a neutralizuje aktivně pachy 
„nepříjemné“-zůstává čerstvá citrónová vůně. Velmi malá spotřeba díky 
jemnému rozprašovači. 

Speciální odstraňovač skvrn pro sportovní a funkční oblečení. Odstraňuje 
typické sportovní nečistoty jako krev, trávu, zem, jíl, antuku, mazadla, vosky, 
dehet, pryskyřice, bez narušení tkaniny. Stačí nanést na znečistěné místo, 
nechat působit a následně vyprat podle zvyklostí pracím prostředkem z řady 
Salto WASH.

Jemný prací balzám pro praní merino vlny, vlny, hedvábí, peří a prachového 
peří. Zaručuje šetrné a hygienické praní, u materiálu zachovává typické vlastnosti 
přírodních tkanin (přirozený transport vlhkosti, kontrola zápachu, přirozená 
UV ochrana). Udržuje přirozené izolační a tepelné vlastnosti, hebkost a elasticitu 
tkaniny a výplní. Neobsahuje bělidla, barviva, aviváže, šetří vlákna materiálů. 
Vhodný pro ruční praní i praní v pračce. 

High-Tech-Nano intenzivní impregnace s technologií Lotus-Hybrid-Matrix 
odpuzující vodu a nečistotu, určená pro všechny druhy kůže a kombinace 
kůže/tkanina. Kůže zůstává vláčná. Zachovává úplnou prodyšnost a díky 
technologii LOTUS-HYBRID-MATRIX silně odpuzuje vodu, špínu a oleje. Vhodná 
pro všechny materiály jako Gore-Tex, Sympatex, Schoeller, eVent, Coolmax 
apod. Tento přípravek je oproti běžným výrobkům účinný ihned po zaschnutí. 
Žádné zahřívání. Kůži/tkaninu očistěte kartáčem a vodou, nechte zaschnout. 
Rovnoměrně ve slabé vrstvě nastříkejte Salto PROOF Leather + Textile. 
Při velkých zátěžích jsou dvě tenké vrstvy efektivnější než jedna silná.

Salto WASH Textile 
+ Active Dry

Salto PROOF Textile

Salto FRESHSalto CLEAN Sport

Salto WASH Soft Shell  
+ Active Dry

Salto PROOF Soft Shell

Salto WASH Natural Salto PROOF 
Leather + Textile


