Räddningen när olyckan
varit framme
Även kvalitetsplagg går sönder! Med reparationskit från McNETT lagas och tätas moderna
skalplagg på ett par minuter, på plats där det händer/när det händer.
Gore-Tex® repair kit
Innehåller 2st förlimmade lagningslappar för invändig eller utvändig
reparation. Skapar en permanent
lagning/tätning som tål tvätt och
normalt slitage.

Värdefull utrustning och dyra skalplagg får automatiskt längre livslängd
i och med möjligheten att på ett enkelt och effektivt skapa permanenta
lagningar utan hjälp av verktyg eller lim.

1st ø 7,6 cm (svart)
1st 10 x 5 cm (svart)

Tenacious Tape
Förlimmad tätnings- och lagningstejp för utvändig reparation av skalplagg, tält, ryggsäckar, vadarbyxor,
liggunderlag, m.m.

En vass klippa eller gren
kan lätt riva sönder ett
skalplagg.

Våra reparationslösningar
löser problemet, snabbt
och enkelt.

Se över ytan och tillse att
den är ren. Sträck ut ytan
och placera laglappen.

Laglappen trycks fast
genom genom att pressa
fingrarna i roterande rörelse mot hela laglappens yta.
Efter 5 min. är plagget klart
för användning.

På mörka plagg kan laglappen fästas på utsidan, på
färgglada plagg kan man
lägga en tenacious tape
på utsidan och GT-patch
på insidan.

Plagget är återigen redo
för äventyret i skogen, på
berget eller havet.

1st rulle: 50 x 7,5 cm
(transparant)

Gore-Tex® repair kit rekommenderas av W.L Gore för reparationer
av all typ av friluftsutrustning med
Gore-Tex® membran.
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Beställningsinformation
Förpackning / Beställning
Gore-Tex® reparationssats levereras i bulkförpackning om
24 alt. 96 st ”clamshell” förpackningar.
BESTÄLLNING/PRIS:
- Master Pack: 96st
Artikelnummer: MCN-15311
- Case Box: 24st
Artikelnummer: MCN-15311

Instruktion medföljer på bl.a:
Engelska, Svenska, Tyska, Spanska, Franska

Förpackning / Beställning
Tenacious tätning och reparationstejp levereras i bulkförpackning om
24 alt. 96 st ”clamshell” förpackningar.
BESTÄLLNING/PRIS:
- Master Pack: 96st
Artikelnummer: MCN-10692
- Case Box: 24st
Artikelnummer: MCN-10692

Instruktion medföljer på bl.a:
Engelska, Svenska, Tyska, Spanska, Franska

Är du tillverkare av funktionsplagg och vill erbjuda dina kunder ett mervärde genom att
skicka med ett Gore-Tex® repairkit? Då kan vi erbjuda en förenklad förpackningslösning
utan clamshell!
Ett Gore-Tex® repair kit är en billig, effektiv och populär produkt som ger ett positivt
mervärde till alla funktionsplagg med Gore-Tex® membran.
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