
Każdy z nas nie jeden raz czuł, że skóra na dłoniach jest sucha. Skóra na butach wysycha jeszcze bardziej i wymaga 
systematycznego czyszczenia, natłuszczania i impregnacji. Dlatego należy, od czasu do czasu, stosować środki pielęgnujące, 
które przywrócą skórze jej elastyczność oraz właściwości hydrofobowe. Właściwa pielęgnacja skóry może nie tylko znacząco 
przedłużyć żywotność butów, ale również zapobiegnie nadmiernemu przemakaniu skóry. 

Pamiętaj, że innych środków należy używać do  skór welurowych i nubukowych, a innych do skór gładkich (licowych). 
Z jakiego rodzaju skóry wykonane są moje buty?  

Skóra licowa – wierzchnia warstwa skóry ma co do zasady gładką strukturę. Czasami jednak, np. w butach wojskowych,  
na skórę licową nanoszone jest tłoczenie, przez co skóra ma charakterystyczną fakturę. 
 

Skóra nubukowa – powszechnie stosowana w obuwiu trekkingowym. Wierzchnia warstwa skóry została delikatnie 
zeszlifowana, w wyniku czego jej wierzch przypomina delikatny meszek, który można porównać do skóry brzoskwini. Skóra  
ta charakteryzuje się dużo większą oddychalnością w porównaniu do skóry licowej, jednak jej przemakalność jest w wyniku 
szlifowania wyższa. Do skóry nubukowej nie należy używać past i kremów gdyż mogą zmienić wygląd skóry. 
 

Skóra welurowa - jest odpowiednio obrobioną odwrotną częścią skóry (spód skóry – mizdra). Na wierzchniej części widoczne 
są dłuższe włoski niż w przypadku nubuku (widoczne pojedyncze włókna). Struktura przypomina bardziej skórkę owocu kiwi. 
Ten rodzaj skóry charakteryzuje się najlepszą ”oddychalnością”. 
 
Pielęgnacja obuwia ze skóry licowej  

 
Aby przywrócić skórze miękkość i właściwości hydrofobowe można zastosować na przykład nasz krem do 
pielęgnacji obuwia. Konsystencja kremu została tak dobrana, aby nie zatykać naturalnych porów  
w skórze, umożliwiając tym samym prawidłowe działanie membran paroprzepuszczalnych. Krem 
utrzymuje miękkość  skóry, odżywia ją i konserwuje. Dzięki zawartości wosku skutecznie impregnuje 
i zabezpiecza przed wilgocią. 
Sposób użycia: Przed użyciem kremu, należy oczyścić obuwie z kurzu, błota i wysuszyć. Rozprowadzić  
na powierzchni skórzanej niewielką ilość kremu za pomocą bawełnianej szmatki.  

 

Pielęgnacja obuwia ze skóry nubukowej i weluru  

Czyszczenie: usuń brud i zanieczyszczenia za pomocą specjalnej szczotki do skór szorstkich. 
Szczotkowanie pomaga nie tylko usunąć osadzony na skórze brud, ale też utrzymuje strukturę i wygląd 
skóry. Do czyszczenie nie należy stosować wody. Cały proces powinien odbyć się na sucho.  
Dla ochrony skóry i podwyższenia jej wodoodporności zastosuj aplikator na gąbce TOP NUBUCK.  
Środek ten pielęgnuje skórę i zabezpiecza przed wysuszeniem i wyblaknięciem. 
 

Uwaga! Nie należy stosować past i kremów do pielęgnacji obuwia wykonanego z nubuku i weluru.  
 
 

Do wszystkich rodzajów skór. Rekomendowany przez nas środek do zabezpieczania obuwia. 

Skóra, którą wykorzystujemy do produkcji naszego obuwia, została podczas garbowania poddana 
procesowi hydrofobizacji. Z biegiem czasu w trakcie użytkowania środki hydrofobowe zawarte w skórze 
zostają jednak wypłukane przez deszcz, śnieg czy też podczas czyszczenia.  

W celu przywrócenia właściwości hydrofobowych zalecamy stosowanie impregnatu do wszystkich 
rodzajów skór i tkanin syntetycznych. Ten wydajny środek dzięki zawartości hydrofobowego składnika 
zabezpiecza skórę przed wnikaniem wilgoci, chroni przed zabrudzeniami i śladami wody oraz śniegu. 
Środek ten zachowuje właściwości wodoodporne i oddychające obuwia z membranami (np. Gore- Tex, 
Sympatex,  itp.), zapobiega też blaknięciu spowodowanemu oddziaływaniem promieniowania UV. 

Dlaczego powinniśmy stosować impregnat? Gdy skóra w Twoich butach zaczyna chłonąć wodę, 
zwiększa się prawdopodobieństwo przemoczenia i związanego z tym dyskomfortu, tym bardziej, że w 
wyniku nasiąkania wodą może dojść do ograniczenia zdolności obuwia do oddychania. Para wodna nie 

będzie w stanie wydostać się z wnętrza buta. Dlatego dla zapewnienia komfortu niezbędne jest odtwarzanie warstwy 
hydrofobowej (DWR) obuwia, poprzez stosowanie impregnatu. Warstwa ta z czasem zostanie starta i będzie wymagała 
odnowienia. Stosuj środek zawsze gdy skóra w Twoich butach nasiąka wodą. 
 
Uwaga! Nie kładź swoich skórzanych butów na grzejniku lub w pobliżu innych źródeł ciepła. To może powodować, że skóra 
będzie sucha, sztywna i skłonna do pękania. 
 

Wszystkie prezentowane środki do pielęgnacji obuwia znajdziesz na naszej stronie www.prabos.pl 

na każdą drogę, którą wybierzesz… 

http://www.prabos.pl

