
Přesně popisuje důležitost péče o textilní i kožené  rukavice. Jde o důležité téma  

posledních let, které ovlivňuje samotný vývoj a výrobu hasičských a záchranářských 

rukavic, a dále pak i rukavic pro policejní či armádní složky.
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Prací gel je na přírodní bázi pro kožené a textilní rukavice s vysokou prací účinností. Působí 

na snížení množství bakterií, nezatěžuje životní prostředí a je plně biologicky odbouratelný.

Výhody pracího gelu Holík:

• Ekofriendly - neškodí životnímu prostředí a je biologicky odbouratelný

• Snižuje množství bakterií v rukavici

• Nepoškozuje hydrofobní vlastnosti materiálů – pokud perete v klasickém přípravku, tak se hydrofobní 

vlastnosti materiálu obrací a rukavice začnou vlhkost a vodu nasávat dovnitř místo toho, aby vodu 

odpuzovaly

• Bez optických bělidel – POZOR: produkty Holík by se neměly prát v přípravcích, které tato bělidla 

obsahují

• Šetrný k vnějším i vnitřním materiálům

• Rozpustný i při praní v nižších teplotách

• Nezanechává skvrny na materiálu po vyprání

Ochranná emulze chrání proti vodě, oleji, špíně a oživuje barvu. Doplněním tuku do usně 

předejdete ztvrdnutí usně při sušení.

Emulze je určena jako výživa pro kožené produkty. Pro její aplikaci v balení najdete i houbič-

ku pro snadné nanášení.

Výhody emulze Holík:

• Podporuje hydrofobní účinky usní

• Předchází tvrdnutí při aplikaci na mokrou useň

• Vyživuje usně a zvyšuje jejich životnost

Vysoce účinný impregnační sprej na kůži i textil, který při zachování prodyšnosti materiálu 

chrání před vlhkostí, vodou, oleji a špínou.

Impregnaci nanášíme na suchý produkt v tenké vrstvě a necháváme minimálně 12 hodin 

zaschnout.

Výhody impregnace Holík a krému Holík:

• Doplnění vodoodpudivé, olejoodpudivé a protišipinivé úpravy lícové strany rukavic

• Zanechavá produkt prodyšný

• Zvyšuje životnost povrchových materiálů

• Krém je vhodný pouze pro použití na černou kůži 

your safety comes first
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