
Underhålla funktionskläder, skor och kängor – Tvätta och impregnera!

Funktionskläder, oavsett om det är underkläder, isolerande mellanlager eller väder- och vindskyddande ytterplagg, lever 

ofta ett tufft liv hos den aktiva utemänniskan, och utsätts för både det ena och det andra men förväntas fungera när det 

verkligen krävs. För att du skall få ut det mesta av ditt plagg så behöver du ge det lite omvårdnad. Förutom att säkerställa 

den tänkta funktionen så förlänger du även livslängden på ditt favoritplagg. 

Smuts, svett, hudfett och slitage gör att ditt plagg med tiden inte fungerar optimalt.

Salter och mikroorganismer från svett och hudfetter gör att du kan få oönskad tillväxt av bakterier med illaluktande 

resultat, detta gäller speciellt underkläder i syntetmaterial som polyester, akryl och polypropylen. Även ytterplagg kan 

skadas och delamineringar kan uppkomma pga. bakterietillväxt i tyget där bakterierna ”äter” det lim som håller samman 

yttertyg med ett membran.

En viktig del i detta är regelbunden tvättning på rätt sätt och med rätt tvättmedel. 

”Vanliga” tvättmedel innehåller ofta ämnen som zeoliter och/eller fosfater. Dessa ämnen är s.k. avhärdare och gör vattnet 

mjukare vilket ger tvättmedlet en effektivare verkan. Enzymer är något som används i tvättmedel då de har en god förmåga 

att bryta ner organiska substanser t.ex. smuts. Gemensamt för dessa ämnen är dock att de är mindre lämpade att använda 

vid tvätt av funktionskläder. 

Zeoliters/fosfaters förmåga att göra ”vatten” mjukt motverkar den tänkta funktionen med att impregnera ett plagg för att stå 

emot väta. Impregneringen eller den vattenavvisande beläggningen (även kallad DWR Dura Water Repellent) har till uppgift 

att motverka att vattnet sugs in i materialet – man vill att det ska pärla sig och rinna av. När tygets yta blir mättat med vatten 

blir det också tätt och ”andas-funktionen” slutar att fungera i ett skalplagg, du blir helt enkelt blöt från insidan. 

Enzymers förmåga att bryta ner organiskt protein gör att det inte är lämpligt att tvätta ullkläder med då enzymerna helt 

enkelt bryter ner ullfibern. 



Alla Nikwax-produkterna är mycket lätta att använda. De tvättas in/impregneras i maskin eller för hand, 

om maskin används se bara till att tvätt och sköljmedelsfacken är rena och fria från gamla 

tvätt/sköljmedelsrester. De kräver heller inte värme via torkning i tumlare eller torkskåp för att få full 

effekt utan kan med fördel dropptorkas i rumstemperatur, också det en miljövinst.

Nikwax är den enda tillverkaren av eftervårdsmedel där alla produkter är 100% fria från fluorocarboner. 

Alla produkter är dessutom helt vattenbaserade.

Nikwax har specialiserat sig på både tvättmedel och impregneringsmedel för funktionsplagg. Medel 

som inte har de negativa egenskaper som beskriv ovan utan istället har anpassats för de olika typer av 

material som används. Här kommer nu en kortare presentation av de vanligaste varianterna. Vill ni ha 

mer information kontakta gärna oss eller kolla in Nikwax engelska hemsida www.nikwax.com

Vid tvätt av funktionsmaterial så skall aldrig sköljmedel användas. Sköljmedlet fungerar som ett balsam 

som lämnar en beläggning som täpper igen porerna i materialets fibrer och på så sätt motverkar det de 

fukttransporterande egenskaperna oavsett om det är natur-, (ull, bomull) eller syntetmaterial. 

När ditt plagg har använts och den vattenavvisande beläggningen (DWR) börjat visa tecken på slitage, 

till exempel genom att inte pärla vattnet på det sätt som det gjorde när plagget var nytt även efter tvätt 

med Nikwax tvättmedel så är det dags för en återimpregnering.

Nikwax har alltid satt miljön i fokus och alla dessa medel är:

Vattenbaserade, miljövänliga, biologiskt nedbrytningsbara, flamsäkra, ej testade på djur och inte minst 

helt fria från fluorocarboner. Använder du Nikwax produkter så förlänger du livslängden på dina kläder 

och din utrustning så mindre av jordens resurser går åt för att tillverka nya. Det är kanske den största 

miljövinsten av alla.



Techwash & TX Direct

Nikwax Tech Wash är ett tvålbaserat tvättmedel som kan användas vid tvätt av 

impregnerade kläder och utrustning av både naturmaterial och syntetmaterial. Det 

återaktiverar plaggets impregnering och vattenavvisande egenskaper, tar bort smuts 

samt rester av gammalt tvättmedel. 

Nikwax TX.Direct förnyar de vattenavvisande egenskaperna i syntetplagg och 

håller dig torr och komfortabel längre utan att påverka de fukttransporterande 

egenskaperna. Det rekommenderas tillsammans med Nikwax Techwash att 

användas på ånggenomsläppliga material, t.ex. Gore-Tex, Entrent, eVent, Sympatex

och likande. TX.Direct finns både som Spray on och Wash in.

Art. Nr. Rek. Ca:

NW181 Tech Wash, 300ml 110,00

NW183 Tech Wash, 1L 240,00

NW184 Tech Wash Travel Gel, 100ml 70,00

NW251 TX.Direct Wash-In, 300ml 160,00

NW252 TX.Direct Wash-In, 100ml 60,00

NW253 TX.Direct Wash-In, 1L 320,00

NW571 TX.Direct Spray-On, 300ml 180,00

NW102 Tech Wash/Polar Proof, 300ml 240,00

NW103 Tech Wash/TX.Direct, 300ml 240,00



Down Wash & Down Proof

Nikwax Down Wash är anpassat för att tvätta dun- och fjäderkläder och 

sovsäckar. Det tar inte bort dunets naturliga fett och gör då att dunet 

behåller sin förmåga att bygga loft, d.v.s. att spänsten i dunet/fjädern 

bibehålls och på så sätt även de exceptionella isolerande egenskaper 

som dunet besitter.

Nikwax Down Proof är anpassad att användas på dunkläder och 

sovsäckar för att återställa impregneringen och dunets egenskaper.

Art. Nr. Rek. Ca:

NW191 Down Wash, 300ml 100,00

NW193 Down Wash, 1L 240,00

NW241 Down Proof, 300ml 150,00

NW114 Down Wash/Down Proof 300ml 240,00



Woolwash, Basewash & Basefresh

Nikwax Woolwash är ett tvättmedel som är speciellt framtaget för tvätt av 

ullunderkläder. Det återger ullen sina fina egenskaper att transportera bort fukt från 

kroppen, behålla mjukheten i fibern samt minskar friktionen mellan ullfibrerna så 

plagget inte slits lika fort. Det är självklart fritt från enzymer och är biologiskt 

nedbrytningsbart.

Nikwax Basewash är ett tvättmedel för syntetiska underkläder, t.ex. underställ, 

kalsonger och strumpor. Det rengör, förbättrar plaggets andningsförmåga, förkortar 

torktiden och förhindrar bakteriernas tillväxt – vilket gör att det inte börjar lukta lika 

snabbt av plagget när du tvättat det i Basewash.

Nikwax Basefresh är ett medel som man använder tillsammans med precis vilket 

tvättmedel som helst. Man använder tvättmaskinens funktion för sköljmedel, trots att 

detta inte är ett sådant. Det får plagget att torka mycket fortare, andas bättre och 

lukta gott längre.

Art. Nr. Rek. Ca:

NW131 Wool Wash, 300ml 90,00

NW133 Wool Wash, 1L 220,00

NW141 Base Wash, 300ml 90,00

NW1F1 Base Fresh, 300ml 90,00



Cotton Proof, Polar Proof & Softshell Proof

Nikwax New Cotton Proof är ett vaxbaserat impregneringsmedel speciellt 

framtaget för att förbättra bomull eller bomull/polyester materials skydd mot 

väder och vind. Det kan med fördel användas på kläder, tältdukar mm

Nikwax Polar Proof är anpassat för att fungera optimalt i fleece, fiberpäls och 

syntetiskt fodrade kläder, men även till ull. 

Nikwax Softshell Proof är anpassat att användas på Softshell plagg med 

någon form av membran, dvs. vind och vattentäta plagg. Finns både som 

Spray on och Wash in.

Art. Nr. Rek. Ca:

NW2H1 New Cotton Proof, 300ml 150,00

NW2G1 Polar Proof, 300ml 150,00

NW451 SoftShell Proof, 300ml 160,00



Nikwax skovårdsprodukter
Även när det gäller skor/kängor så skall de rengöras först innan impregnering, samt att de bör vara fuktiga när impregneringsmedlet 

påförs för bästa effekt. Nikwax skovårdsprodukter rekommenderas att använda på skor/kängor med membran t.ex. Gore-Tex, 

Sympatex m.fl., men fungerar lika bra på skor/kängor utan membran i helläder eller syntet. Skovårdsprodukterna är lätta att hantera 

och utrustade med svamppåstrykare.

Nikwax Footwear Cleaning Gel används efter att all lös smuts sköljts och                                                                                 

borstats bort för att djuprengöra skon/kängan och förbereda för impregneringen.

Nikwax Waterproofing Wax For Leather Liquid: är anpassad för skor i blankt 

helläder och finns i färgerna svart, brun och neutral och är flytande

Nikwax Waterproofing Wax For Leather finns även i fettform som arbetas 

in i skon/kängan med svamp, borste eller hand.

Nikwax Nubuck & Suede Proof: är anpassade för skor i mocka eller nubuck.

Nikwax Fabric & Leather Proof: är anpassad för skor i syntetmaterial 

(t.ex. cordura) eller skor i kombinerat syntet och läder/mocka.

Art. Nr. Rek. Ca:

NW821 Footwear cleaning gel, 125ml 80,00

NW731 Waterproofing Wax for Leather Liquid Black (Aqueous Wax Black), 125ml 100,00

NW741 Waterproofing Wax for Leather Liquid Brown (Aqueous Wax Brown), 125ml 100,00

NW751 Waterproofing Wax for Leather Liquid (Aqueous Wax Neutral), 125ml 100,00

NW4A2 Nikwax Waterproofing Wax for Leather, 100ml 100,00

NW771 Nubuck & Suede, 125ml 100,00

NW772 Nubuck & Suede Spray, 125ml 110,00

NW791 Fabric & Leather Proof, 125ml 100,00

NW792 Fabric & Leather Spray, 125ml 120,00

NW437 Nikwax Suede Brush 50,00

NW438 Nikwax Shoe Brush (White bristles) 50,00



Övriga Nikwax-produkter

Art. Nr. Rek. Ca:

NW163 Rug Wash, 1L 240,00

NW165 Rug Wash, 5L 880,00

NW167 Rug Wash, 25L 3 200,00

NW273 Rug Proof, 1L 260,00

NW275 Rug Proof, 5L 1 080,00

NW277 Rug Proof, 25L 3 900,00

NW373 Rope Proof, 1L 300,00

NW375 Rope Proof, 5L 1 200,00

NW481 Leather Cleaner, 300ml 120,00

NW491 Leather Restorer, 300ml 140,00

NW591 Ski Skin Proof, 125ml 120,00

NW643 Wax Cotton Proof Neutral, 300ml 140,00

NW3A2 T&G SolarProof, 500ml 180,00

NW3A3 T&G SolarProof, 1L 240,00


