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Hög vattenpelare är inte alltid bästa valet
Vattenpelare är bra att hålla koll på när du ska välja ytterkläder. Men är så
hög vattenpelare som möjligt det bästa? Faktiskt inte.
Vattenpelare är ett mått på hur mycket vattentryck ett material tål innan det
släpper igenom vätska. Det förkortas ofta med WP eller VP. Vattenpelare
anges i upp till 30 000 millimeter.
En så hög vattenpelare som möjligt i din jacka eller regnbyxa kan därför
tyckas vara det bästa om man vill hålla sig torr. Där ska du dock tänka
efter, för det finns andra faktorer att ta hänsyn till då du väljer ytterkläder.
Faktorer att ta hänsyn till vid val av ytterplagg

1.

2.

Vilken aktivitet ska du ha?
Material som är täta utåt (med hög vattenpelare) är ofta täta
även inåt. Det betyder mindre ventilation som leder till att du
lättare blir våt av egen fukt eller svett. Ska du vara mycket aktiv,
exempelvis arbeta mycket utomhus? Då är en så hög
vattenpelare som möjligt inte alltid det bästa. Kolla upp plaggets
yttermaterial samt eventuellt foder och förmågan de har att
transportera ut fukt för ett mer komfortabelt val.
Annat yttre tryck
Visste du att om dina ytterkläder påverkas av annat yttre tryck,
påverkar det materialets motståndskraft mot vatten? Låt säga
att du bär en ryggsäck i konstant regn. Materialet pressas då mer
och vattenpelaren står inte emot lika bra. Ta därför höjd för
annan yttre påverkan i ditt val av ytterplagg.

Värt att veta: måttet av vattenpelare gäller när kläderna är nya. Alla material
slits dock på ett eller annat sätt och vattenpelaren påverkas mer efterhand.
Vårt sortiment av ytterkläder från bland annat Worksafe, Fristads och Helly
Hansen för olika arbetssituationer täcker många behov. Besök vårt sortiment:
arbetskläder >>

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning,
städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar
genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med
kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder
inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig
sektor.

