Flere informationer om Sirius2 Powerdry bukser...

SIRIUS2 POWERDRY BUKSER
Funktionelt undertøj med lange ærmer
Sirius2 bukserne er lavet i Polartec® Powerdry® materiale, der
er meget åndbart og tørrer meget hurtigt. Sved transporteres
omgående væk fra kroppen og fordamper ekstremt hurtigt.
Sirius2 bør bæres tæt på kroppen og egner sig til brug hele året
rundt ved høj fysisk aktivitet som for eksempel løb eller ved
vekslende aktiviteter.
Materialet er meget behageligt at have på. Vaskeanvisningen er placeret udenpå
trøjen, så det ikke kradser mod huden og er dermed mere behagelig at bære. Det
forbedrede design forhindrer, at trøjen strækker sig under brug.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: inderst
 Meget åndbar
 Sved-transporterende
 Hurtigtørrende
 Høj UV-beskyttelse 50+
 Flade sømme
 Vaskeanvisning placeret udenpå
 Elastik ved benafslutning
 Tåler maskinvask
MATERIALE:
Malden Mills® Polartec® Power Dry® Silk-weight er designet til at holde huden tør,
når du sveder.
Produceret ud fra Malden Mills’® patenteret
metode, hvor to slags polyester i forskellige
kvaliteter er syet sammen til et stof med to forskellige
overflader. Det indvendige lag transporterer hurtigt og
effektivt sved væk fra huden, og det ydre lag fordeler
fugten over et stort område for en hurtig fordampning. I
praksis medfører det et forhøjet komfort-niveau, og risikoen
for at køle ned er reduceret betydeligt.

PowerDry™ er blevet behandlet med et anti-bakterielt middel for at undgå lugtspredende bakterier i at sprede sig.
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Polartec® PowerDry® holder huden tør på grund af tre koordinerede mekanismer:
1. Stoffet er meget åndbart – vanddamp kan uhindret trænge frem til ydersiden.
2. Den lidt ru inderside producerer mange små berøringspunkter med huden. Sved
transporteres væk fra huden til ydersiden af stoffet.
3. Så snart sveden når ydersiden af stoffet, fordeler det sig over et stort område.
Dermed fordamper fugten mindst dobbelt så hurtigt som bomuld.
100 % Polyester.
GENERELT:
 Farver: Black (Sort)
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 170 gram (M)

