
  

Fourth Element J2 Baselayer Bukse
Reference# 

Dette er det mest behagelige undertøyet vi noen gang
har testet til dykking. Produktbeskrivelsen kunne
egentlig sluttet her.

En av de viktigste egenskapene til et undertøy/baselayer
til dykking, er egenskapen til å holde deg tørr og
komfortabel helt innerst mot huden. Her skiller J2 seg ut.

Undertøyet ble utviklet spesifikt til et
grotteutforskningsprosjekt i Mexico der deltakerene
oppholdt seg sammenhengende i grotten i opptil 20
døgn i strekk. Av naturlige årsaker blir det sparsomt med
skift på den typen ekspedisjoner, noe som stiller svært
høye krav til bekledningen mot huden. Samtlig deltakere
hadde bokstavelig talt merket dette på kroppen i form av
utslett og ubehag under tidligere ekspedisjoner, og
Fourth Element ble forespurt å komme opp med en
løsning på problemet.

Løsningen ble J2 Baselayer med sølvioner vevd inn i
fibrene for en antibakteriell effekt, samt at materialet er
vevd med en slags "myke riller" som bidrar til et luftlag
helt innerst mot huden. Samme prinsipp som
tradisjonelle "nettingundertøy"; - mykt, svært behagelig
og antibakterielt. Problemer med utslett ble eliminert.

Selv om de færreste bruker det samme undertøyet
sammenhengende i 20 døgn, vil egenskapene til dette
undertøyet være velkomne for dykkere. Undertøy blir
gjerne ikke vasket mellom hvert eneste dykk. Klimaet i
en tørrdrakt er ofte ganske klamt, og alle som har kjent
lukten av en godt brukt vams vil sette pris på
egenskapene til J2 Baselayer.

Rent praktisk er J2 meget elastisk, kan være
ettersittende uten å oppleves som trangt og er behagelig
å ha på seg. At det i tillegg er designmessig et godt
utført stykke arbeid er en bonus.

Undertøyet kan kjøpes som et komplett sett eller separat
bukse/trøye.
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