
EIGENSCHAPPEN

• Geen koelelementen meer nodig, 
 slechts 0,7 liter water

• Binnen 10 seconden geactiveerd

• Verkoeling tot 12 graden Celsius

•  Biedt tot maar liefst 20 uur 
 aangename verkoeling

• Hoog draagcomfort

• Machine wasbaar en antibacterieel

De derde generatie COOLINE high-tech fleece is verder doorontwikkeld

en is daardoor 100% lichter, sneller koelend en effectiever geworden.

NATUURLIJKE KOELING
E.COOLINE® bootst het koelsysteem van het lichaam na waarin het hart het 

bloed rondpompt en hitte afvoert via de huid. Op de huid ontstaat zweet dat door 

het verdamping een verkoelende werking heeft voor het lichaam. Helaas is dit 

koelsysteem beperkt. In tegenstelling tot het menselijk lichaam, kan de high-tech 

fleece van E.COOLINE® meerdere malen zijn gewicht aan water opnemen én 

vasthouden. Het water komt alleen vrij door verdamping en niet door (mechanische) 

druk. Kortom, het lichaam wordt nog steeds gekoeld door verdamping.

WASINSTRUCTIES
 Afzonderlijk wassen. Chemisch reinigen wordt aanbevolen. Handwas- of 

wolwasprogramma zonder centrifugeerfunctie op 30°C met pH-neutraal 

vloeibaar wasmiddel, goed naspoelen met helder water. Geen wasverzachter, 

geen functioneel wasmiddel, geen centrifuge en geen wasdroger. Volledige 

droging van het materiaal: 1-3 dagen laten drogen aan de lucht. 

BELANGRIJK
Houd rekening met de maximale gewichtscapaciteit van uw wasmachine; het 

hightech-doek kan 2-3 liter (kg)/m2 water absorberen. Bewaar het met water 

geactiveerde product niet in een gesloten zak of gesloten verpakking. Alleen 

wassen met gesloten klittenband en/of ritssluitingen!

SPECIFICATIES

Artikelcode:  27101350

Kleuren:  Zwart, Blauw

Maten:  XS t/m 3XL

Model:  T-shirt

Koelenergie:  2600 Kj/L

Materiaal:  100% Polyester (buitenzijde)

   100% COOLINE® (binnenzijde)

   DEOXX Fresh systeem
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Het snelste en meest 
ecologische koelsysteem ooit!

Hoe activeer ik mijn Powercool SX3 koelkleding?

Wasvoorschriften

20 uur
werkzaam

-12°C 
koeling

Binnen 10 sec.
geactiveerd

 STAP 1

Dompel het product onder 

koud water totdat het 

verzadigd is en geen water 

meer opneemt, dat zal slechts 

enkele seconden duren.

 STAP 2

Druk het product stevig uit totdat 

er geen water meer uitkomt 

en neem het eventueel nog af 

met een handdoek. Let op: het 

product niet uitwringen!

STAP 3

Het Powercool SX3 product 

is nu geactiveerd, klaar voor 

gebruik en zal tot maar liefst 

20 uur aangename verkoeling 

bieden.

BELANGRIJK
Bewaar het met water geactiveerde product NIET te lang in 

een gesloten zak of verpakking. Het dient aan de lucht te 

drogen.

Houdt u er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid 

of luchtdichte kleding de werking van het Powercool SX3 

product kan beïnvloeden. Indien nodig, trek het Powercool 

SX3 product dan uit en trek het na enkele minuten weer aan 

om het koeleffect te versterken.

De Powercool SX3 producten vervangen NIET de voor-

geschreven beschermende kleding en mogen enkel en 

alleen onder de voorgeschreven beschermende kleding 

gedragen worden!


