PÉČE o vaši

obuv

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ OBUVI
.
Vážení zákazníci,
nejdůležitější funkcí obuvi je chránit Vaše nohy, a to také před chladem a vlhkostí. Tuto funkci nejlépe splňuje obuv vyrobená z
přírodních usní. Usně mají i další důležitou vlastnost pro pohodlí našich nohou - prodyšnost. Tělesné páry mohou z vnitřku obuvi
volně odcházet ven, nohy se pak nepřehřívají a méně se potí. Na druhou stranu je ale useň nasákavý materiál a nohy chrání před
vlhkostí jen velmi omezenou dobu.
Podstatného prodloužení voděodolnosti obuvi
dosáhnete používáním kvalitních impregnací ve spreji
Collonil Waterstop nebo Collonil Nanopro. Obě
impregnace jsou vhodné na všechny druhy usní,
systetické materiály a textil. Impregnace zároveň
zabraňují pronikání nečistot a mastnost do svrchních
materiálů obuvi a ta se pak snadněji čistí a udržuje v
pěkném vzhledu. Je možné je také využít k impregnaci
obuvi nebo oděvů vybavených klimamembránami
(např. Gore-Tex, Sympa-Tex a pod.), protože nebrání
volnému odchodu tělesných par a nepoškozují tyto
klimamembrány.

IMPREGNACE

Velmi častou otázkou je, proč impregnovat obuv s klimamembránou,
která sama zabezpečuje voděodolnost. Ano, to je sice pravda, ale
membrána je v obuvi uložena mezi svrškem a podšívkou. Nebude-li
tato obuv také chráněna impregnací, časem různé nečistoty

působení impregnace
proniknou svrškem obuvi až na membránu a mohou zalepit její póry
- tím se jedna z jejích funkcí (zabezpečit volný odchod tělesných
par z vnitřku obuvi) omezí nebo i úplně znehodnotí. Druhým
důvodem k impregnaci u tohoto druhu obuvi je, že po její aplikaci i
svršek obuvi zůstane suchý a noha je lépe chráněna před chladem.
A třetím důvodem je snadnější čištění a údržba.
Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na novou obuv.
Účinnost a délka působení impragnačních látek je závislá na terénních
a klimatických podmínkách, kterým je obuv vystavena, na intenzitě
využívání obuvi a také na způsobu jejího následného ošetřování.

Useň časem ztrácí své přírodní tuky a tím i své vlastnosti, jako je pružnost a vláčnost.
Aby nepraskala a zůstala stále pružná, musí se pravidelně ošetřovat přípravky, které
obsahují přírodní oleje a tuky. Zde je několik výrobků zn. Collonil na ošetřování
nejběžnějších druhů usní:
1. HLADKÉ USNĚ: krém Collonil Waterstop v bezbarvém
provedení nebo v cca 30 barevných odstínech
2. BROUŠENÉ USNĚ (velur, nubuk): sprej Collonil Nubuk
Velours v bezbarvém provedení nebo v barevných
odstínech
3. PŘÍRODNÍ A MAŠTĚNÉ USNĚ: sprej Collonil Special
Wax
4. KOMBINOVANÉ MATERIÁLY, SPECIÁLNĚ UPRAVOVANÉ
2 3 4
1
NEBO EXOTICKÉ USNĚ: sprej Collonil Vario

Všechny uvedené výrobky jsou vhodné a doporučované
pro obuv, vybavenou membránami a obsahují také
impregnační látky.
Také nezapomínejte na pravidelné čištění své obuvi
pěnami ve spreji nebo kostkami a kartáčky.
Zpříjemnit nošení obuvi si můžete i doplňkovým
sotrimentem zn. Collonil - spreje na roztažení tlačící
obuvi, snižující barvení obuvi a osvěžující deodoranty.
Za zmínku stojí i ucelená řada Outdoorových
prostředkůů pro impregnaci, čištění a ošetřování
obuvi pro extrémní sporty.

Veškeré výrobky zn. Collonil najdete na www.collonil.cz nebo na www.geminiplus.cz
Děkujeme za Vaši pozornost a věříme, že s výrobky zn. Collonil budete spokojeni

