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Liny wspinaczkowe TENDON s¹ jako je-
dyne na œwiecie produkowane na licencji Du-
Pont™ TEFLON

®
 fabric protector. Liny te chro-

nione warstw¹ TEFLON-u
®

, charakteryzuj¹ siê 
wyj¹tkowa odpornoœci¹ na dzia³anie wody i otarcia. 

Nowa apretura powierzchni lin za pomoc¹ Du-
Pont™ TEFLON

®
 fabric protector, oznacza zasad-

nicz¹ poprawê cech wodoodpornoœciowych lin ich 
¿ywotnoœci i ogólnego komfortu u¿ytkowania lin.

Impregnacja TEFLON
®

 polega na ochronie wy-
sokoelastyczn¹ ¿ywic¹ organiczn¹ wytwarzan¹ na 
bazie organicznych polimerów fluoru. Warstewka 
fluorowych alkilowych substancji obni¿a energiê 
powierzchniow¹ materia³u tekstylnego na tyle, ¿e 
odpycha nie tylko wodê, ale i elementy o t³ustym 
charakterze. Ochrona z TEFLON

®
-u fizycznie 

uniemo¿liwia absorbcjê wody, oleju i cz¹steczek 
kurzu lub abrazji na powierzchni liny. Jednoczeœnie 
chroni przed wnikaniem tych cz¹steczek do struk-
tury wewnêtrznej liny.

TENDON oferuje trzy poziomy ochrony liny: 
Standard (udoskonalona podstawowa apretura lin 
dynamicznych), Protect Shield – oplot liny zabez-
pieczony TEFLON

®
-em, Complete Shield – oplot 

i rdzeń zabezpieczony TEFLON
®

-em.

Test wodoodpornoœci
W celu sprawdzenia wodoodpornoœci 

lin impregnowanych materia ³em TEFLON
®

 
przeprowadziliœmy trzy z³o¿one testy. Pierwszy z 
nich to test „p³ywania”, który przejêliœmy z instytu-
tu badawczego armii niemieckiej. Lina podczas tego 
testu jest wk³adana do wody i przez co najmniej 72 
godziny musi p³ywaæ po powierzchni. Do celów na-
szych testów wybraliœmy linê o ciê¿arze 71g/m, a 
okres pomiaru zosta³ skrócony do 24 godzin. Ta-
bela 1, przedstawia wyniki, które osi¹gnê³y liny o 
ró¿nym stopniu impregnacji.

Ró¿nica ciê¿aru w pe³ni impregnowanej liny 
i liny o standardowej apreturze po 24 godzinach 
przebywania w wodzie wynios³a 25 g/m!. Co 
w praktyce oznacza, ¿e jeœli podczas wyprawy 
u¿yjemy szeœædziesiêciometrowej liny z apretur¹ 
Complete Shield, a Twój kolega posiada linê, bez 
jakiejkolwiek ponad standardowej impregnacji, 
bêdzie niós³ on plecak ciê¿szy o ponad 1,5 kg! W 
ekstremalnych sytuacjach ró¿nica ta mo¿e odegraæ 
znacz¹c¹ rolê. W dodatku utrudniona manipulacja 
z ca³kowicie przemoczon¹ lin¹ mo¿e powodowaæ 
ca³y szereg dodatkowych niebezpiecznych sytuacji!

Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e aby lina nasi¹k³a 
znaczn¹ iloœci¹ wody nie s¹ wcale potrzebne eks-
tremalne warunki. Spowodowaæ to mo¿e wy-
soka wilgotnoœæ powietrza lub drobna m¿awka 
– ca³kiem normalne zjawiska pogodowe, czêsto 

spotykane podczas wypraw o ka¿dej porze roku!
Drugi test mia³ stwierdziæ, w jaki sposób 

absorpcja wilgotnoœci powietrza wp³ywa na 
ogóln¹ wytrzyma³oœæ liny dynamicznej. Liny 
przez 24 godziny by³y wystawione na dzia³anie 
dziewiêædziesiêcioprocentowej wilgotnoœci i drob-
nego œnie¿enia.

Badania wykaza³y, ¿e przy wzglêdnie nie-
wielkiej absorpcji wilgoci (ju¿ ok. 4%) docho-
dzi do wyraŸnego spadku iloœci wychwyconych 
odpadniêæ. Jedynie ca³kowicie impregnowana lina 
wykazywa³a takie same wyniki na pocz¹tku jak i 
na końcu testu.

Ostatni test dotyczy³ w³aœciwoœci lin po 
ich wystawieniu na dzia³anie 90 % wilgotnoœci 
i bezpoœredni kontakt ze œniegiem. Po 24 go-
dzinach poddano je testowi z wie¿y odpadniêæ. 
Potwierdzi³y siê ponownie zalety liny ca³kowicie 
impregnow anej  TEFLON -em. Ciê¿ ar l iny 
wzrós³ o  3,6%, a spadek liczby uchwyconych 
odpadniêæ tylko o dwa. W przeciwieństwie 
do tego, lina w wariancie Standard by³a ciê¿sza  
o 6%, a liczba uchwyconych odpadniêæ spad³a o 
piêæ!

Testowane liny wykazywa³y nastêpuj¹ce cha-
rakterystyki: Standard – lina na dotyk jest mokra 
do zamarzniêtej i nieprzyjemna w dotyku, Protect 
Shield – lina jest wilgotna w dotyku, nie jest jednak 
nieprzyjemna, Complete Shield – lina jest sucha 
w dotyku, przyjemna obs³uga.

Testy da³y jednoznaczne wyniki – 
lina, posiadaj¹ca apreturê rdzenia i oplo-
tu TEFLON-em wykazuje przewagê we 
wszystkich badaniach.

 Test odpornoœci na otarcia
Schemat tego testu, podobnie jak poprzed-

niego, zaczerpnêliœmy z testu obci¹¿eniowego 
s tosow anego w arm i i  n iem ieck ie j  –  l in a 
obci¹¿ona piêciokilogramowym ciê¿arkiem cy-
klicznie (10000 powtórzeń) ociera³a siê o sta-
low¹ krawêdŸ o promieniu 0,5 mm. Nastêpnie 
musia³a wytrzymaæ obci¹¿enie statyczne o sile  
12 kN.

Na specjalnie zaprojektowanym urz¹dzeniu 
poruszaliœmy cyklicznie próbk¹ liny dynamicznej 
przez granitow¹ krawêdŸ o promieniu 0,5 mm.  
Ciê¿ar obci¹¿enia wyniós³ 3 kg i porównywaliœmy 
linê dynamiczn¹ TENDON 10.5, Ambition z apre-
tur¹ Standard i tak¹ sama lin¹ z apretur¹ Protect 
Shield.

W linach z apretur¹ Standard bardzo wyraŸnie 
widaæ rdzeń (fot.), który przeszed³ przez rozdar-
ty oplot. W przeciwieństwie do tego w linie Pro-

tect Shield z impregnacj¹ TEFLON®u jest widocz-
ny jedynie uszkodzony oplot, rdzeń zostaje nieusz-
kodzony wewn¹trz liny!

Podsumowania s¹ oczywiste – liny, któ-
rych oplot jest impregnowany materia³em  TE-
FLON® wykazuj¹ prawie o po³owê (45%) wiêksz¹ 
odpornoœæ na otarcia, ani¿eli liny bez tej apretury! 

Jak d³ugo wytrzyma 
TEFLON®?“
Poniewa¿ nie istnieje okreœlona metodyka, 

pozwalaj¹ca okreœliæ trwa³oœæ naniesionej impre-
gnacji, wymyœliliœmy w³asny test. Lina zosta³a wy-
prana w pralce automatycznej (bez dodania œrodka 
pior¹cego). Nastêpnie wysuszona w temperatu-
rze pokojowej i umieszczona na 5 godzin w kadzi 
z wod¹. Czynnoœci te powtórzono wielokrotnie.

Wyniki wykaza³y, ¿e po siódmym praniu 
nasi¹kliwoœæ liny Complete Shield by³a minimal-
na – a ciê¿ar wzrós³ o jedyne 13%. W dodatku ani 
w jednej próbie nie dosz³o do zatopienia liny w wo-
dzie – lina p³ywa³a na powierzchni!

W praktyce oznacza to, ¿e nawet przy 
d³ugotrwa³ym i powtarzanym obci¹¿eniu w trud-
nych warunkach klimatycznych nie dochodzi do 
znacznego ubytku apretury TEFLON®-u z oplotu 
liny, która zachowuje  swoje w³aœciwoœci!

Zalecenia dla klientów
Wszyscy wspinacze, którym zale¿y na zacho-

waniu maksymalnego stopnia bezpieczeństwa pod-
czas ruchu na ska³ach i w górach, powinni rozwa¿yæ 
zakup liny ze specjaln¹ apretur¹ powierzchniow¹ z 
materia³em TEFLON®. Nie ma przy tym potrzeby 
kupowania najdro¿szej i ca³kowicie impregnowanej 
liny – dla wielu wystarczy lina posiadaj¹ca jedynie 
apreturê oplotu.

Z Protect Shield przede wszystkim na 
ska³y. W porównaniu z linami bez ¿adnej apretu-
ry liny z t¹ apretur¹ maj¹ zwiêkszon¹ odpornoœæ 
na otarcie. Apretura nadaje siê do lin, które s¹ 
u¿ywane we wspinaczce sportowej i wszêdzie tam, 
gdzie wspinanie w niesprzyjaj¹cych warunkach kli-
matycznych nie wchodzi w rachubê, ale w których 
dochodzi do wiêkszego tarcia (wspinaczka sporto-
wa zw³aszcza w regionach piaskowca, wytyczanie 
nowych dróg, trening w ska³kach).

Z Complete Shield w góry. Apretura na 
niezbêdnym poziomie dla wszystkich lin prze-
znaczonych w góry i w miejsca, w których nale¿y 
liczyæ siê z nag³ymi zmianami warunków klimatycz-
nych (góry, lód, ekspedycje, big walls). Jeœli wspi-
nasz siê czêsto w górach, wybierz linê z apretur¹ 
Complete Shield

TEFLON
®

 = lepsza wodoodpornoœæ, odpornoœæ 
na otarcia, d³u¿sza ¿ywotnoœæ!
TEFLON

®
 = WIÊKSZE BEZPIECZEÑSTWO

Poziom impregnacji Ciê¿ar  Ciê¿ar mokrej liny Wynik  
 suchej liny  1 godz. 5 godz. 24 godz.
Standard 71g 106 g 112 g 115g zanurzy³a siê po 1 minucie
Wzrost ciê¿aru w % - +49% +58% +62%
Protect Shield 72 g 106 g 112 g 115 g zanurzy³a siê po 1 minucie
Wzrost ciê¿aru w % - +47% +56% +60%
Complete Shield 71g 81 g 90 g 90 g p³ywa³a 24 godziny
Wzrost ciê¿aru w % - +14% +27% +27%

Tabela 1. Wyniki testu wodoodpornoœci lin o ró¿nym stopniu impregnacji

Fot. Liny po badaniu odpornoœci na otarcia: lina z 
apretur¹ Standard – 12100 cykli (z lewej) i Protect 
Shield – 17500 cykli (z prawej)

TEFLON
®

- najlepsza impregnacja Twojej liny wspinaczkowej!




