
Neoprenové prsačky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního neoprenového materiálu. Neopren je potažen 
z obou stran nylonovou tkaninou, případně z vnitřní strany fleecem. Mimo jiných předností se tento materiál 
vyznačuje mimořádnou pružností, aniž by ztratil cokoliv ze svých ochranných vlastností pro tělo. Aby si 
oblek zachoval své vlastnosti, je nutno ho řádně ošetřovat. Při správném zacházení a vhodné údržbě vydrží 
prsačky velmi dlouho.

HLAVNÍ ZÁSADY ÚDRŽBY NEOPRENOVÝCH PRSAČEK:
1.  Při znečištění používejte výhradně mýdlo (popř. šampon určený výrobcem pro praní neoprenových 

výrobků) a čistou vodu do teploty max. 40 °C.
2.  Po použití prsaček  ve znečištěné vodě, blátě či jinak znečištěné prsačky opláchněte čistou vodou.
3.   Po každém použití nechte neoprenové prsačky řádně vyschnout z obou stran.
4.  Prsačky sušte a skladujte pověšené na vhodném ramínku. NIKDY NESUŠTE NA PŘÍMÉM SLUNCI NEBO  

U TOPNÝCH TĚLES. Nenechávejte mokré prsačky složené např. v přepravní tašce.
5.  Při menším mechanickém poškození můžete použít k zalepení přiložené lepidlo a neoprenové záplaty,  

při větším porušení doporučujeme svěřit prsačky do opravy.

Lepení prsaček 
Pokud došlo k drobnému mechanickému poškození, např. propíchnutí použijte prosím přiloženou sadu  
pro provedení drobné opravy dle následujícího návodu:
1.  Lokalizujte místo, kde došlo k poškození. Například krátkým pobytem ve vodě a následnou kontrolou 

vnitřní strany prsaček, kde by se mělo objevit mokré místo.
2.  Před opravou otočte prsačky „naruby“
3.  V místě průsaku opatrně odřízněte nylonový materiál (podšívku) z neoprenu. Neprořízněte si celý 

neopren!
4.  Nyní rozetřete rovnoměrnou vrstvu lepidla přes poškozenou oblast a také na přiloženou neoprenovou 

záplatu. Nechte takto cca 5-10 minut zaschnout.
5.  Poté co lepidlo částečně zaschne, přiložte záplatu přes poškozené místo a řádně zatižte nějakým těžším 

předmětem, dokud není záplata maximálně plochá vzhledem k povrchu prsaček (min. 2 hod.).
6.  Ošetřené místo překryjte přiloženou teflonovou páskou a zažehlete ji při teplotě 70 °C.

V momentě, kdy je místo opravy kompletně suché, jsou vaše prsačky připraveny k opětovnému použití.
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