Všeobecné zásady údržby obuvi
Jednou z úplne nevyhnutných podmienok pre udržanie dobrého stavu a plnej funkčnosti obuvi je jej pravidelná
údržba a ošetrovanie.
Pri žiadnom z druhov obuvi nemožno vykonávať jej čistenie praním na spôsob prania bielizne s použitím pracích
práškov. Ak sa už stane, že jej znečistenie dosiahne taký stupeň, že pri jej odstraňovaní treba postupovať
„mokrou cestu“, možno obuv šetrne čistiť vo vlažnej až mierne teplej vode, a to výhradne s použitím toaletného
mydla a silónovej kefky. Takto čistenú obuv je však nevyhnutné pred ďalším použitím nechať dôkladne vysušiť,
pričom sušenie musí prebiehať pri normálnej izbovej teplote, nie v priamom kontakte so zdrojmi sálavého tepla,
príp. v letných mesiacoch na priamom slnku.
Ak sú zvrškové časti obuvi vyrobené z prírodnej usne s brúsenou úpravou (tzv. semiš), treba ju nielen v
maximálnej možnej miere chrániť pred vonkajšou vlhkosťou (dážď, sneh atď.), ale aj jej čistenie možno vykonať
iba nasucho, t. j. s pomocou špeciálnej gumenej, eventuálne silónovej kefky.
Na „oživenie“ pôvodnej farby brúsenej usne a tým vzhľadu obuvi možno použiť farebné, alebo bezfarebné spreje
na semiš.
Obuv z hladkých usní odporúčame pri bežnom znečistení, eventuálne pri jej premáčaní najskôr vyčistiť handrou
navlhčenou v čistej vode a potom ju nechať pomaly vysušiť pri izbovej teplote.
Obuv z usne (tzv. koženú obuv) ošetrujte pravidelne nakrémovaním obuvníckym krémom. Najmä v prípade, že
dôjde k jej rozmáčaniu, obuv nakrémujte bezprostredne po jej vysušení.
Pomocou krému príslušného farebného odtieňa možno zároveň opraviť aj drobné povrchové odreniny a
škrabance na povrchovom materiáli.
Okrem obuvníckych krémov sú v predajniach dostupné aj prípravky na okamžité oživenie vzhľadu a dodanie
lesku obuvi, tzv. „samoleštiace“ poliše. Ich použitie však nenahrádza nutnosť pravidelného krémovania obuvi.
Jeho početnosť by sa mala predovšetkým riadiť jednak prostredím, jednak intenzitou používania výrobku.
Vzhľadom na prirodzené vlastnosti prírodných usní, ako aj vzhľadom na existenciu šitých spojov jednotlivých
zvrškových častí nemôže byť obuv z usne absolútne vodonepriepustná. Pretože miera absorpcie vonkajšej
vlhkosti jednotlivých druhov usní a ich lícových úprav sa môže výrazne odlišovať, odporúčame starostlivo zvážiť
účel, na aký bude obuv prevažne používaná, a jej vhodnosť prípadne konzultovať s našim vyškoleným
personálom. Na zvýšenie vodeodpudivosti obuvi, najmä v nepriaznivých klimatických podmienkach odporúčame
častejšie krémovanie a pravidelné používanie impregnačných prípravkov v spreji.
Pri obuvi zo syntetických materiálov (koženiek, poromérov, gumy) stačí na odstránenie bežných nečistôt jej
očistenie v čistej, prípadne mydlovej vode navlhčenou handričkou.
Syntetické materiály nekrémujte!
Obuv so zvrškom vybaveným –texovou membránou (napr. „GORE-TEX®“ a i.) brániacou prenikaniu vonkajšej
vlhkosti ošetrujte podľa druhu zvrškového materiálu (textil, useň, príp. kombinácia textil – useň) vytretím nečistôt
navlhčenou handričkou alebo ich vykefovaním za sucha. Aby nedochádzalo k zaneseniu mikropórov membrány
medzi zvrškovými a podšívkovými časťami a tým k čiastočnej strate jej funkčnosti, časť obuvi z usne nekrémujte
bežnými obuvníckymi krémami, ale používajte buď iba špeciálne, pre túto obuv určené impregnačné prípravky v
spreji, obsahujúce aj mazadlá na udržanie vláčnosti, pružnosti a ďalších prirodzených vlastností prírodných usní
(ich vhodnosť pre tento typ obuvi si vždy overte na obale), alebo špeciálnymi pevnými voskami na ošetrovanie
outdoorovej obuvi.
V prípade rozmočenia obuvi túto opäť používajte - bez ohľadu na použité materiály – až po jej dôkladnom
vysušení.
Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, acetón, prípadne iné látky alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu tieto výrobky
nenávratne úplne znehodnotiť.
Prižmové materiály (napr. gumáky) umyť a nechať voľne uschnúť.
Obuv vyrobenú z textilných materiálov čistíme vykefovaním za sucha. Podľa druhu textilu a povahy znečistenia
môžeme tiež použiť vlhkú handričku. Mastné škvrny čistíme čističom škvŕn na textil.

