ZALECENIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA
Aby odzież i modne dodatki służyły jak najdłużej i zachowały pierwotny kształt i kolory, należy
przestrzegać zaleceń dotyczących utrzymania. Zakupione wyroby posiadają informację o
użytych materiałach i symbole dotyczące sposobu prania. Poniżej podajemy informacje o tym, co
te symbole oznaczają i w jaki sposób pielęgnować poszczególne materiały.
SYMBOLE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRANIA
Pranie odzieży w pralce przy maksymalnej
temperaturze podanej na symbolu
i z normalnym działaniem mechanicznym.
Normalne płukanie i normalne wirowanie
odzieży.

Odzież można suszyć w suszarce
bębnowej z niższą temperaturą suszenia.

Delikatne pranie w pralce, delikatne działanie
mechaniczne, płukanie z obniżającą się
temperaturą wody o maksymalnej temperaturze
podanej w symbolu w stopniach Celsjusza,
delikatne wirowanie.

Odzieży nie wolno suszyć w suszarce
bębnowej.

Bardzo delikatne pranie w pralce przy
maksymalnej temperaturze podanej w
symbolu w stopniach Celsjusza, delikatne
działanie mechaniczne, płukanie i
wirowanie. Nie wolno wykręcać ręcznie.

Odzieży nie wolno wybielać środkami
wydzielającymi chlor.

Pranie ręczne przy maksymalnej temperaturze
40C. Odzieży nie wolno prać w pralce.
Ostrożna manipulacja.

Odzieży wolno wybielać środkami
wydzielającymi chlor.

Odzieży nie wolno prać. Ostrożna manipulacja
w mokrym stanie.

Odzież można prać chemicznie
tetrachloroetenem, trifluoro-trichlorometanem,
fluorotrichlorometanem i benzyną. Normalne
procedury prania są bez ograniczeń.

Prasowanie odzieży z maksymlaną
temperaturą powierzchni prasującej 110°C.
Ostrożnie prasować z parą.

Odzież można czyścić takimi samymi
środkami , jak P, z ograniczonym
dodawaniem wody. Wymaga ostrożności
podczas działania mechanicznego i przy
doborze temperatury suszenia.

Prasowanie odzieży z maksymalną
temperaturą powierzchni prasującej 150°C.

Odzież można czyścić chemicznie wyłącznie
trifluoro-trichlorometanem i ciężką benzyną
(zakres destylacyjny 150-220°C, temperatura
zapłonu 38-60°C) normalne procedury
czyszczenia bez ograniczeń

Prasowanie odzieży z maksymalną
temperaturą powierzchni prasującej 200°C.

Odzież można czyścić takimi samymi
środkami, jak F, z ograniczonym dodaniem
wody. Wymaga zachowania ostrożności
podczas działania mechanicznego i przy
doborze temperatury suszenia.

Odzieży nie wolno prasować. Naparzanie
i obróbka odzieży parą jest niedopuszczalna.

Pranie odzieży w pralce z maksymalną
temperaturą 30°C i normalnym działaniem
mechanicznym. Normalne płukanie
i normalne wirowanie odzieży.

Odzież można suszyć w suszarce bębnowej
z normalnym programem suszenia.

Odzieży nie wolno czyścić chemicznie.
Plam nie wolno usuwać rozpuszczalnikami
organicznymi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA OBUWIA I GALANTERII SKÓRZANEJ
(TOREBKI, PORTFELE, RĘKAWICE, PASKI)
Skóra gładka
Do usunięcia zanieczyszczeń najpier należy użyć odpowiedniej
szczoteczki a następnie nawilżonej miękkiej szmatki. Następnie
wytrzeć skórę do sucha i wypolerować z pomocą specjalnego
środka do gładkiej skóry. Można też użyć specjalnych środków
do polerowania.

Skóra szorstka - welur (zamsz), nubuck
Obuwie ze skóry szorstkiej nie nadaje się do deszczu. Nowe
obuwie najpierw należy impregnować środkiem do skóry
szorstkiej. Impregnacja między innymi pomoże w przyszłości
łatwo usuwać zanieczyszczenia. Obuwie należy czyścić
gumowymi szczoteczkami i środkami przeznaczonymi do tego
materiału. Nigdy nie pastować skóry szorstkiej!

Skóra lakierowana
Ten materiał jest bardzo wrażliwy na uszkodzenie mechaniczne
(obtarcie), działanie czynników chemicznych, rozmoczenie
i mróz (najniższa temperatura używania wynosi -2 °C). Obuwie
należy czyścić z pomocą wilgotnej miękkiej szmatki a następnie
nanieść pastę lub aerozol na skórę lakierowaną.

Skóra powlekana
Skóra powlekana, materiały syntetyczne, sztuczne skóry,
poromery. Te materiały łatwo się czyści wilgotną szmatką
i środkami przeznaczonymi do materiałów syntetycznych.
Nie wolno używać zwykłych past ani środków do polerowania.

Skóra na spody
Używa się jej do produkcji podeszew obuwia towarzyskiego.
Jest przeznaczona wyłącznie do noszenia we wnętrzach!
Cechuje ją wysoki poślizg. Obcasy obciągnięte skórą regularnie
pielęgnować impregnacją i pastą. Zapobiegać działaniu dużej

wilgoci i mechanicznemu naruszeniu pokrycia obcasa.

Pozostałe skóry
Chodzi przede wszystkikm o modne obuwie, które cechują
efekty kolorowe, rozmaitość wykończenia powierzchni i
patyna. Często jest to obuwie o „zużytym“ wyglądzie. Na te
materiały nie należy używać past ani środków do polerowania.
Pielęgnować bezbarwnymi aerozolami impregnacyjnymi i
unikać silnego zanieczyszczenia.

Obuwie gumowe
Umyć letnią wodą i wytrzeć do sucha lub pozostawić do
wyschnięcia. Obuwie gumowe należy systematycznie
pozostawiać do wyschnięcia potu i wymieniać wkładki.

Tekstylia
Obuwie tekstylne nie nadaje się do deszczu ani śniegu. Czyścić
należy na sucho przez szczotkowanie i środkami czyszczącymi
do obuwia tekstylnego, które odświeżą kolory i impregnują
powierzchnię.

Wiklina, łyko, korek
Te materiały są bardzo wrażliwe na wilgoć. Do czyszczenia
należy używać szczoteczki gumowej.

Futro
Futro chronić przed obtarciem, tłuszczami, pyłem i słońcem.
Pielęgnować przez szczotkowanie po sierści. Wilgotne futro
należy pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
Czyszczenie najlepiej zlecać specjalistom. Obuwia futrzanego
nigdy nie przechowywać w workach plastikowych.

Ogólne zasady utrzymania i pielęgnacji obuwia
·		 Obuwie przed pierwszym użyciem należy zaimpregnować, później według potrzeby w zależności od pogody.
· 		 Wkładając obuwie używać łyżki i zdejmować obuwie rękami, nie z pomocą drugiego buta.
· 		 Po każdym użyciu należy obuwie dokładnie wysuszyć i wywietrzyć. Wilgoć od potu powoduje nadmierne zużycie plechy
i podszewki. Dlatego najlepiej często zmieniać obuwie, nie zalecamy codziennego noszenia tych samych butów.
· 		 Zapobiegać rozmoczeniu butów. Wilgotne buty wypchać gazetami i suszyć wyłącznie w temperaturze pokojowej z dala
od óródeł ciepła.
· 		 Obuwie zimowe po użyciu wycierać od resztek śniegu i regularnie pielęgnować. Materiały posypowe są bardzo agresywne,
dlatego należy się starać maksymalnie ograniczyć ich działanie.
· 		 Nie zalecamy prania obuwia w pralce ani ręcznie.
· 		 Metalowe ozdoby mogą po pewnym czasie pozostawiać czarne ślady na materiałach, z którymi się zetkną. Zapobiegnie
temu ich czyszczenie w porę.

Ważna uwaga! Powody nieuznania reklamacji
·
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Obuwie skórzane i wewnętrzne części obuwia mogą w pesnym stopniu farbować. Użyte materiały są testowane pod kątem
stałości kolorów, ale pod wpływem potu może dochodzić do puszczania farby.
Nierównomierny rysunek powierzchni skóry jest charakterystyczny i nie można go uważać za wadę produkcyjną.
Wymiana w porę zużytych obcasów, podeszew i zelówek, plech, sznurówek lub zamknięć taśmowych (rzep, velcro)
zapobiegnie dalszemu uszkodzeniu obuwia. Wady spowodowane zaniedbaniem tego podstawowego utrzymania,
nieprawidłowego czyszczenia lub użycia niewłaściwych środków nie mogą być powodem do reklamacji.
Dla wędzonego kauczuku, tzw. gumy surowej, którą stosuje się do produkcji podeszew, jest charakterystyczny naturalny
zamach po wędzeniu.
Wyraźne kolory mogą z czasem wyblaknąć. Natomiast białe materiały mają skłonność do nieznacznego żółknięcia.
Ten proces można zahamnować prze systematyczną pielęgnację odpowiednimi środkami.
Ozdobne aplikacje są znacznie obciążane mechanicznie. Tych części obuwia modnego nie można doskonale umocować
i może dojść do ich odpadania i odłamywania.
Letnie otwarte obuwie i modne obuwie tekstylne (żabki, tenisówki,…) ma ograniczoną żywotność ok. 1 sezonu.
W przypadku materiałów z wysokim połyskiem naturalną właściwością jest ich szybkie zużycie w wyniku działania czynników
mechanicznych (wycieranie).
Materiały syntetyczne podlegają starzeniu nawet wtedy, kiedy nie są używane.
Podeszwy z widoczną piankową strukturą i bardzo lekkie podeszwy (PUR) mają krótką żywotność.

