
 

Instructies voor het passen, gebruiken en verzorgen van je Ad Astra 

Papyrus Tech™ suit.   

Doe de kneeskin of de jammer rustig aan. Heb geen haast bij het aantrekken van je nieuwe Ad Astra Papyrus Tech™ pak. 

Bewaar je snelheid voor in het water.  

1. Sla de onderkant van de pijpen om, zodat de siliconen rand niet op je been zit. Trek/schuif één pijp over je been tot 

boven je knie. Zorg er direct voor dat de naden op de juiste plaats zitten. Trek/schuif de andere pijp over je andere been 

tot boven je knie. Zorg dat de stof zo vlak mogelijk zit en zorg ervoor dat de zijnaden direct op de juiste plaats zitten. Het 

trekken aan de naden om het pak zodra het aan is in de juiste positie te brengen, kan het materiaal beschadigen.  

2. Zodra je het pak boven beide knieën zit, schuif je het pak langzaam afwisselend over je linker- en rechterbeen naar 

boven tot in de liezen. Zorg ervoor dat het materiaal het lichaam volgt. Houd stof zo vlak mogelijk en rol het niet op. 

3. Al het nagelcontact met de stof moet worden vermeden bij het aantrekken van het pak. Wees precies en ga 

voorzichtig te werk.  

4. Voordat je het pak over je billen trekt, zorg je ervoor dat je er zoveel mogelijk stof over je benen en dijen zit. 

5. Trek het pak over de billen en wrijf het materiaal voorzichtig rond de benen en dijen. Op dit moment 

moeten alle naden recht zijn en geen plooien in de stof. Bij het over de billen trekken, pak je altijd met de 

handpalm naar buiten veel stof van het pak. Niet alleen aan de randen trekken!  

6. Bij de kneeskins: Breng het pak langzaam omhoog over de buik/buste, onderwijl constant erop lettend dat 

de naden goed blijven lopen. Eénmaal over de buste corrigeer je eventuele naden en plooien in de stof door te wrijven 

over maag, rug en buste. Daarna één voor één de armen door de armsgaten. Eventueel nog een laatste controle op 

aanwezige plooien.  

7. Doe het rustig aan, dan zal het pak beter zitten. Vergeet niet om de poging af te breken als het pak te klein is. 

Compressie wordt niet verkregen door een te klein pak, maar door de wijze waarop de plaknaden en voering in het pak 

zijn verwerkt.     

*Om meer grip te krijgen kan je je vingers/handen nat maken. *Zodra het pak 

aan is, en er moeten toch nog wat naden gecorrigeerd worden, pas het dan als 

eerste aan bij de knieën, dan de heupen en tot slot bij schouders.  *Zorg ervoor 

dat het pak strak zit en er geen plooien zijn en dat alle naden recht op je heupen 

vallen. *Als je suit te ruim is bij je buste/buik, probeer dan een maat kleiner.  

*Let op: trek het bindkoord van de jammer voorzichtig aan. Kruis eerst de 

koorden ter voorkoming van uitscheuren van de openingen voor het koord. 

Uitgescheurde gaten vallen niet onder de garantie!  

Verzorging van je nieuwe Ad Astra Papyrus Tech™ pak. Je suit is gemaakt van de lichtste en dichtste waterafstotende en 

spiercomprimerende microvezelmaterialen die beschikbaar zijn. Het pak is wetenschappelijk ontwikkeld om je de 

ultieme snelheid, minimale weerstand en stroomlijn in het water te geven. Het pak is gemaakt van een Performance 

Racing stof en is niet bedoeld om in te trainen.  

Spoel het pak na gebruik af onder koud stromend kraanwater. Wring de stof nooit uit en gebruik geen wasmiddel of 

bleekmiddel. Droog het pak hangend (niet in de zon of over een warme verwarmingsbron) voordat je het in een zak of 

iets dergelijks bewaart. Voorkom beschadigingen door schuren onder kleding, op bankjes, startblokken ed. 

Zorg goed voor jezelf en voor je racingsuit. 

 

"Per Astra Ad Astra “, door moeilijkheden te overwinnen wordt het uiteindelijke doel behaald. 
  



 

 

 


