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                                      THERMOPAD 

                            

                                    
                                     држи Вас топлим  

 
Интернет страница:  www.thermopad.de 

 

Немачка фирма ,,Thermopad" нуди широк избор грејача, који пружају удобну топлоту неколико 

часова. Нуде грејаче руку, ножних прстију, стопала и тела за разне врсте активности и особе. У 

ствари за свакога, јер је свакоме понекада хладно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предности: 

 

- веома лаки за складиштење 

и ношење 

- веома брзо се могу 

користити 

- дуготрајност топлоте (до 12 

часова) 

- није их потребно претходно 

угрејати 

- веома лагани и удобни 

 

  Атрибути: 

 

- нетоксични и безопасни састав 

- нема опасности од пожара 

- једнократна употреба 

- могућност бацања у редован отпад 

- складиштење могуће до 3 године 

 

 

 

 

Корисници: 

 

- скијаши 

- клизачи 

- бициклисти 

- посетиоци спортских догађаја 

- ловци 

- риболовци 

- и сви остали којима је 

понекада хладно 
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,,Thermopad"-ови грејачи су нарочито популарни код посетиоца спортских догађаја на стадиону, 

који нпр. желе да пруже подршку свом омиљеном фудбалском клубу чак и током хладније сезоне. 

Бициклисти и мотоциклисти који воле да возе током свих сезона су такође велики љубитељи овог 

производа. Скијаши нарочито цене грејаче за ножне прсте и стопала како би остала топла.  

Једном када пробате ове грејаче, нећете престати да их користите током хладнијих временских 

услова. 

 

Зашто користити ,,Thermopad" грејаче? 

 

,,Thermopad" је водећи произвођач оваквих грејача у Немачкој.  

Грејача који генеришу удобну топлоту неколико часова током хладних зимских дана. 

Грејачи за шаке и стопала пружају топлоту између 5 и 8 часова, грејачи за тело Вас греју до 12 

часова. Могу да се користе одмах након отварања. Није их потребно претходно угрејати или 

напунити. Добијате одмах удобну топлоту. 

Грејачи за шаке се могу поставити у џепове, држати у руци или ставити у рукавице. 

Грејачи за тело могу да се користи на било ком делу тела и нарочито је популаран код ловаца и 

риболоваца.  

У односу на добро познате грејаче базиране на гелу, предности ,,Thermopad"-ових грејача су 

очигледне. Дужина грејања грејача базираних на гелу је много краћа и они се због своје дебљине 

не могу користити као грејачи стопала. У односу на сличне друге сличне грејаче, ,,Тhermopad"-oве 

грејаче је лако користити и удобни су за ношење. 
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Како функционишу? 

 

Грејачи су дизајнирани да генеришу топлоту до 12 часова у зависности од тренутка отварања 

кесице у коме се налазе, од типа грејача и приликом додира са ваздухом. 

 

Хемијски састав 

 

Грејачи су направљени од комбинације природних материјала: гвозденог праха, соли, угља, воде и 

вермикулита. Овај микс је обавијен са меканом дишућом мембраном. 

У додиру за кисеоником гвожђе у праху се загреје и у зависности од врсте грејаче, греје између 5 и 

12 часова. 

 

                             

 

                                          
 

 

 

Како су грејачи направљени? 

 

Температура и дужина топлоте грејача варира. Тако да вентилација, количина и комбинација 

компоненти може да се регулише. 

Финоћа и тип, гвоздени прах, активирани карбон, водени јастуци, као и остали елементи су 

одговорни за квалитет наведних карактеристика ових грејача. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

                                                                    Типови грејача 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 

                                           6h Toe Warmer (грејачи ножних прстију)  

 

                                               
 

Карактеристике:  

 

- Активирани у контакту са ваздухом.  

- Могу се одмах користити. Природна топлота.  

- Максимална температура 45°C степени.  

- Просечна температура 37°C степени.  

- Дужина грејања: до 6 часова. 

 

Упутство 

 

Извадите грејаче из њиховог оргиналног паковања и затим уклоните заштитну фолију самих 

грејача.  

Потребно је само неколико минута да грејачи достигну своју максималну температуру, па их је 

потребно оставити да дишу неколико минута пре употребе. Имаћете удобно топла стопала до 6 

часова. 
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                                                   8h Hand Warmer (грејачи шака) 

 

                                                      
 

Карактеристике: 

 

Активирани у контакту са ваздухом.  

Може се одмах користити. Природна топлота.  

Максимална температура 65°C степени.  

Просечна температура: 55°C степени.  

Дужина грејања: до 8 часова 

 

Упутство 

 

Након што извадите грејаче из њиховог паковања, они се могу одмах користити. Потребно је само 

неколико минута за грејаче да достигну максималну температуру. Имаћете удобно топле шаке до 8 

часова. Можете их удобно сместити унутар рукавица, у свој џеп или их једноставно можете 

држати у својој шаци. 
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                                        5h Foot Warmer S & L (грејачи за стопала) 

 

                                                      
 

Карактеристике: 

 

- Активирани у контакту са ваздухом.  

- Могу се одмах користити. 

 - Природна топлота.  

- Максимална температура 45°C степени.  

- Просечна температура 37°C степени.  

- Дужина грејања: до 5 часова. 

 

Упутство 

 

Извадите грејаче из свог оргиналног паковања и ставите их у своју обућу као нормалан уложак.  

Комплетно стопало ће бити удобно угрејано неколико часова. Потребно је само неколико минута 

да грејачи достигну своју максималну температуру. Након тога, дозволите да стоје на температури 

околине неколико минута пре употребе. 
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                                                  12h body warmer (грејачи тела) 

 

                                               
 

Карактеристике: 

 

- Активирани у контакту са ваздухом.  

- Могу се одмах користити. Природна топлота.  

- Максимална температура: 63°C степена. 

 - Просечна температура 53°C степена.  

- Дужина грејања: до 12 часова 

 

Упутство 

 

Извадите грејач из свог паковања и затим уклоните заштитну фолију на самом грејачу. Потребно 

је само неколико минута да грејачи достигну максималну температуру. Грејач може да се користи 

у пределу груди, рамена, леђа, стомака или једноставно у џепу капута. За додатну удобоност, више 

ових грејача може да се користи. 
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Често постављена питања 

 

1. Прочитао/ла сам у упутству да не бих требала да користим грејаче док спавам - зашто не? 

 

Топлоту коју грејачи генеришу, требала би да се дистрибуира кроз тело циркулацијом крви.  

Овај процес може да се узнемири ако се грејач притисне чврсто на кожу, наднишући циркулацију 

крви, што се може десити током спавања. Уколико се ово деси, топлота не може да се дистрибуира 

оптимално и концентрисана је само на један мали део коже, која је загрејана непропорционално 

више. Ово може довести до благих опекотина, познатих и као "опекотине ниских температура". 

Уколико се ово деси неправилним коришћењем, расхладите захваћено подручје и потражите 

медицинску помоћ. 

 

2. Да ли ,,Thermopad"-ови грејачи могу да изазову пожар? 

 

У нормалним условима коришћења не могу да произведу пожар. Међутим, уколико неки фактори 

ван уобичајених у којим се ови грејачи користе, као што је нпр. велика концентрација кисеоника 

са великом количином ових грејача, онда је могуће да ови грејачи изазову пожар, али уколико се 

нормално користе, нема опасности од пожара. 

 

3. Моји грејачи не желе да се угреју, шта могу учинити? 

 

Развој топлоте зависи од следећих компоненти: температуре, кисеоника, изолације и сувог 

окружења.  

Стога хемијска реакција самих грејача може да варира.  

 

4. Мислим да је моге дете/љубимац прогутало део састава грејача - шта бих требао/ла 

учинити? 

 

Састав грејача је неотрован. Међутим, постоји увек ризик да се дете или љубимац угуше због 

самог паковања грејача. Уколико мислите да је Ваша беба или дете прогутало нешто од састава 

грејача потражите медицинску помоћ одмах. Уколико мислите да је Ваш љубимац то учинио, 

потражите одмах ветеринарску помоћ. 

 

5. Колико дуго могу да задржим грејаче? 

 

У зависности од типа грејача и складишта, грејачи могу да стоје између једне и седам година. 

Проверите свако паковање грејача да видите информације везане за датум кориштења. 

 

6. Да ли могу и даље да користим грејаче након што им истекне рок трајања? 

 

Након што истекне датум са паковања грејача, типичне карактеристике ових грејача опадају. 

Максимална температура ће порасти и дужина грејања ће опасти. Имајте ово на уму уколико 

користите грејаче након истека рока. 

 

7. Како да се решим грејача? 

 

Након што се их искориситили, грејаче можете бацити у редован отпад, јер је састављен од 
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природних материјала. 

 

8. Историја грејача 

 

Јапанска асоцијација за активне угљене грејаче поставља корене данашњих активних угљених 

грејача још 1950-1953. године. Тада је откривено да се гвожђе брзо загреје у додиру са 

кисеоником. Један амерички војник, стациониран на корејском полуострву је пронашао начин да 

искористи овај процес тако што је напунио контејнер са гвозденим прахом и сољу и користећи то 

као грејач. 1978 године је произведен први грејач који се користи у данашњој форми. У Јапану 

данас постоји преко 150 различитих типова активних угљевих грејача доступних за разноразне 

апликације. 

 

9. Зашто женама бива хладније него мушкарцима? 

 

Не зависи од одеће, нити од баланса хормона, нити од различите телесне температуре. Пре свега, 

зависи од просечног процента масти, које је око 25%  код жена, а око 15%  код мушкараца. 

Мушкарци имају већи проценат мишића од жена - метаболички активне масе. Мишићи, добијајући 

највише циркулације крви, служе као унутрашњи систем грејања. Други могући разлог за већу 

осетљивост на хладноћу је тања кожа. Мушки епидермис је око 15% дебљи него код жена. 

Међутим, то не функционише као што сте замислили, да дебља кожа пружа више инсулације на 

хладноћу него тања кожа. Са опасношћу на губитак телесне топлоте, циркулација ка кожи је 

смањена, што ефективније функционише са тањом кожом.  На овај начин температурна разлика 

између површине коже и унутар тела је много већа код жена него код мушкараца. Тако, да 

следећег пута када јој је хладно, немојте мислити да само кука. Анатомски и медицински је то 

оправдано. И коначно, ,,Thermopad"-ови грејачи увек могу помоћи.  55% наших муштерија 

представљају жене, тј. бар оне које врше поруџбину. Који проценат заиста користе жене се не зна. 

Али можда се буде ускоро направила анкета по том питању. 

 

10. Шта различите температуре и дужина грејања значе? 

 

Максимална температура: највећа вредност узета од 10 узорака током укупне дужине трајања 

грејања. Највише вредност неће бити прекорачена, али може у изолованим случајевима да буде 

око 30% нижа.  

Просечна температура: просечна температура узета од 10 узорака током укупне дужине трајања 

грејања, током којих је грејач прекорачио температуру дефинисану за сваки тип грејача. Може да 

варира +/- 10% од наведене вредности. 

 Дужина грејања. Просечна дужина узета од 8 узорака, током којих је грејач прекорачио 

температуру дефинисану за сваки тип грејача. Углавном је ово изнад наведене вредности. 

 

Сигурносно упутство 

 

Није препоручљиво у медицинске сврхе. Није препоручљиво за децу испод 6 година. Не користити 

на натеченој, сломљеној, запаљеној или осетљивој кожи. Не користити док спавате.  

Да би се избегле опекотине, уклоните грејаче у тренутку када топлота постане неудобна. 

Избегавајте директну контакт са кожом. Ако се током или након употребе јави нешто од следећег: 

реакција коже, запаљење, модрице, жуљеви, натеченост, престаните са употребом грејача и 
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потражите медицински савет. Не бушити или сечи грејаче. Ако се грејач отвори и унутрашњи 

састав се експонира, избегавајте контакт са очима и устима. 

 

 

 

 


