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REGNSÆT
DET DANSKE VEJR ER LUMSK

Har du børn, har du også brug for
et regnsæt. Regnsæt er

uundværligt i gerdaroben. Alle
børn elsker at lege udendørs og en

lille dans i regnen er også sjovt,
med den rigtige påklædning.

Udvalget er stort og det er nok dig
der ved hvad der er bedst til dit

barn. Nogle børn er knap så aktive
og vil søge indendørs når det
regner. Andre elsker at lege i

regnen :-)

Der findes et hav af forskellige
brands der forhandler regntøj til
børn. Det kan være en jungle at

skulle ud og købe regntøj, for hvad
skal jeg vælge? Der findes en masse
forklaringer omkring vandsøjletryk

og åndbarhed og det kan nemt
blive helt uoverskueligt.

 
Næste side skal vi prøve at gøre dig
lidt klogere på hvordan du vælger

det bedste sæt til dit barn

HVAD SKAL JEG 
VÆLGE?



Vandsøjletryk 

For at man som leverandør må sige at regnsættet  er vandtæt, skal man
ligge på et vandsøjletryk på over 4000 MM (se nedenfor)

 
• Op til 2000 mm: Ikke decideret vandtæt, men vandafvisende

• 4000 mm: Kan bruges til kortere ture i let regn
• 6000 mm: Kan bruges i kraftig regn over en kort periode, eller når det

regner let i lang tid
• 8000-12.000 mm: Kan bruges i kraftig regn i få timer eller lidt regn i meget

lang tid
• Over 12.000 mm: Kan bruges til kraftig regn over lang tid

 
Jo højere vandtryk jo mere vandtæt er regntøjet.
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Åndbarhed

Åndbarhed er lidt mere kringlet. Det regnes i MVp og MVP angives i g/m2
x24 timer. Det er mængden af fugt der kan trænges væk fra kroppen pr.

kvadratmeter på 24 timer.
Barnet bliver fugtig hvis åndbarheden ikke er så høj og barnet sveder. Her

kan du se hvad du skal vælge, efter aktivitets niveau.
 

3.000- 5.000  ikke alt for aktiv, så vil du blive fugtig

5.000 - 8.000 Til almindelig brug

8.000-10.000 almindelig leg og sjov

10.000 og derover - Så tonser de små afsted og åndbarheden er stadig i top
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