When Down Gets Wet
Wprowadzenie
do nowoczesnej
Technologii
Zastosowania Nano
spray-ów lub Nano
kąpieli do Puchu i
Pierza

When Down Gets Wet
•

Wszyscy wiemy, że puch traci swoje właściwości izolacyjne jeśli tylko nasiąknie
wodą.

Źródło: http://EzineArticles.com/6019514

•

Nie tylko traci własności izolacyjne lecz bardzo wolno wysycha jeśli jest
wilgotny.

Źródło: http://www.rei.com/expertadvice/articles/insulated+outerwear.html

•

Gdy puch staje się wilgotny, traci do 80% swoich własności izolacyjnych. Puch
zmienia się w zimną, skłębioną masę, która potrzebuje długiego czasu aby
znowu wyschnąć.

Source: http://www.my-favorite-camping-store.com/down-sleeping-bag.html

•

Gdy puch ulega zawilgoceniu, napięcie powierzchniowe wody powoduje
zapadanie struktury, która nie może dłużej utrzymać tak dużo powietrza.
Powietrza będącego najlepszym izolatorem.

Source:http://wiki.answers.com/Q/Why_a_downfailled_jacket_loses_its_insulating_ability_when_it_gets_wet

Regular Down vs Feather Nano
Treated Down
• Puch
niezabezpieczony

• Puch
zabezpieczony
środkiem Nano

• Utrata
właściwości
zatrzymywania ciepła po
zawilgoceniu
• Zbija się po praniu
• Wymaga długiego czasu na
wyschnięcie po praniu
• Zawilgocenie
powoduje
nieprzyjemna woń pleśni
• Sprzyja rozwojowi roztoczy
powodujących alergie

• Cząsteczki nanomeru na stałe
chronią puch przed wilgocią
• Nie zbija się po praniu
• Szybko schnie
• Utrzymuje objętość i ciepło
• Posiada
właściwości
antybakteryjne i antygrzybiczne

Drying Rate Test Report from SGS and Microbial
Contamination test Report from TUVRheinland
• Puch
niezabezpieczony

• Puch
zabezpieczony
środkiem Nano

• Po upraniu w ciągu 15 minut
zmniejsza zawilgocenie tylko
o 7,2%,
• Po upraniu w ciągu 30 minut
zmniejsza zawilgocenie tylko
o 12,6 %,
• Zawiera
co
najmniej
210,000,000
mikroorganizmów / g

• Po upraniu w ciągu 15 minut
zmniejsza zawilgocenie o 28%,
• Po upraniu w ciągu 30 minut
zmniejsza zawilgocenie aż o
41,9 %,
• Zawiera
tylko
350,000
mikroorganizmów / g
• Testy nie wykryły związków
PFOA i PFOS

Safety of Nano material

• Podstawowa cząsteczka nanomeru – C6
fluoropolimery
• Wolne od związków - PFOS, PFOA
• W 100% bio-degradowalne
• Łatwo wchłaniane przez glebę,
• Nieznaczna Eko toksyczność

Revolution in the Down and Feather Industry
• Nasza technologia oparta jest na
kompleksowych
pracach
badawczo – rozwojowych i
powstawała w ciągu czterech lat
ciągłych udoskonaleń.
• Po wielokrotnych próbach
i
eliminacji
pojawiających
się
błędów
gotowy
produkt
wprowadziliśmy do użytku w roku
2011.

Down and Feather Nano Application Benefits
•

Podnosi i zwiększa siłę wypełnienia od
7% do 17% w zależności od gatunku
puchu

•

Wykazuje się aktywnością przeciwko
drobnoustrojom takim jak:

• MRSA - Gronkowiec
oporny na metycylinę

złocisty

• E. Coli - Pałeczka coli
• Staphylococcus
złocisty

-

gronkowiec

•

Dobra trwałość (wytrzymałość)
wielokrotne pranie

•

Utrzymuje
wypraniu

•

Prosta aplikacja poprzez rozpylenie na
puchu

siłę

wypełnienia

na
po

Comparison Nano Treated and Not Treated
Po 15 minutach mieszania i wstrząsania
• Puch zabezpieczony środkiem Nano pływa po powierzchni wody
• Puch zabezpieczony środkiem Nano nasiąka wodą
• Porównanie efektów
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