
Materiál "bavlna": bavlnená látka je najobľúbenejšia medzi všetkými druhmi látok, pretože 

je možné ju všestranne využiť a je pohodlná na nosenie. Prírodné textilné vlákno, ktoré 

vzniká z hebkých vlákien, v ktorých sa nachádzajú semená bavlny: skladá sa z asi 94% 

celulózy. Medzi vlastnosti tohto materiálu patrí jej veľmi dobré spracovanie, robustnosť, 

prispôsobenie a rovnako aj mäkkosť, priedušnosť, ľahké ošetrovanie a tiež sa vyznačuje 

predovšetkým pohodlnosťou, ľahko sa čistí a dobre absorbuje. 

Materiál "polypropylén": je veľmi ľahký, hydrofóbny, to znamená, že do takýchto 

polypropylénových vlákien sa voda nevpíja, ale rýchlo odkvapkáva, polypropylén má teda 

najnižšiu nasiakavosť, pričom táto vlastnosť je trvalá, vlhkosť je rýchlo odvádzaná a 

neodparuje sa na pokožke. Tento materiál sa vyznačuje nízkou tepelnou vodivosťou, výrobky 

z tohto materiálu vykazujú vysoký stupeň tepelnej izolácie. Ešte pred zvláknením je 

polypropylén farebný v hmote, čím je farbivo uzavreté vo vlákne, výsledkom toho je pri 

finálnych produktoch ich vysoká farebná stálosť. Výrobky z polypropylénu je možné prať pri 

vysokých teplotách, čím sa odstraňujú všetky typy nečistôt a farebná stálosť zostáva 

zachovaná. Tento materiál je recyklovateľný a odoláva oderu a treniu. Je odolný voči 

mazivám. Taví sa pri teplote vyššej ako 160 °C. 

Materiál "polyamid": je veľmi odolné syntetické vlákno voči naťahovaniu a oderu. Tento 

materiál sa vyznačuje elasticitou, pevnosťou a oderuvzdornosťou a vďaka týmto vlastnostiam 

sa toto syntetické vlákno často stáva prímesou vlny, čo sa využíva v prípade výroby 

mechanicky zvláštne namáhaných odevov pre ozbrojené a záchranné zložky. Prímes 

polyamidu prepožičiava výslednému úpletu vyššiu elasticitu a oderuvzdornosť. Toto elastické 

vlákno má vlastnosť prinavrátiť si svoj pôvodný tvar po deformácií. Vďaka pohlcovaniu 

vlhkosti rýchlo schne. Odoláva hmyzu (najmä moliam). 

Materiál "elastan (spandex)": pružný materiál vyrobený zo syntetických elastomerových 

nití, je vždy fixovaný s inými vláknami, aby mala látka nasledovné vlastnosti: hebkosť, 

elastickosť a schopnosť nekrčiť sa. Hlavnou výhodou tohto materiálu je jeho nesmierna 

flexibilita a pevnosť. Elastan je veľmi ľahký a príjemný na dotyk.  

 

 


