
Jakie środki do pielęgnacji stosować w zależności od rodzaju skóry? Na co zwracać uwagę, kupując kremy do butów?
Każdy z nas niejeden 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 jej elastyczność i właściwości hydrofobowe. 
Właściwa pielęgnacja skóry może nie tylko znacząco przedłużyć używanie butów, ale również zapobiegnie nadmiernemu przemakaniu skóry.

Pamiętaj, że innych środków należy używać do skór welurowych i nubukowych, a innych do v gładkich (licowych).

Z jakiego rodzaju skóry wykonane są moje buty?
Skóra licowa –wierzchnia warstwa skóry ma w zasadzie gładką strukturę. Czasami jednak, np. w butach wojskowych, na skórę licową nanoszone jest 
tłoczenie, co daje charakterystyczną fakturę.

Skóra nubukowa – powszechnie stosowana w obuwiu trekkingowym. Jej wierzchnia warstwa v została delikatnie zeszlifowana, w wyniku czego  
v przypomina delikatny meszek, który można porównać do skóry brzoskwini. Nubuk charakteryzuje się dużo większą „oddychalnością” w porównaniu 
do skóry licowej, jednak z powodu szlifowania, bardziej przemaka. Do skóry nubukowej nie należy używać past i kremów, gdyż mogą zmienić jej wygląd.

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”.
W trosce o zapewnienie Państwu satysfakcji i zadowolenia z wyprodukowanego przez nas obuwia prosimy o przestrzeganie wymienionych w dalszej części zasad jego użytkowania i konserwacji.

Pielęgnacja obuwia ze skóry licowej (z naturalnym licem). 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. Zabrudzenia, które znajdują się na wierzchu obuwia, należy zmyć szmatką zwilżoną  
w wodzie. Następnie po wysuszeniu skóry w temperaturze pokojowej nanieść równomiernie cienką warstwę kremu do obuwia zgodnego z kolorem 
butów. Po kilku minutach można je wypolerować miękką szczotką.

Pielęgnacja obuwia ze skóry nubukowej i weluru. Kremów i past nie można stosować do skór szorstkich, czyli nubuku, weluru czy zamszu. 
Jeżeli zależy ci na konserwacji takiej właśnie skóry, użyj środka, który głęboko ją nawilża, przywracając jej elastyczność. Może to być na przykład Velour 
Nubuck Care. Środek ten nawilża i pielęgnuje nubuk, welur i zamsz, a także wszelkie materiały tekstylne. Zabezpiecza skórę przed wilgocią, chroni przed 
zabrudzeniami i śladami wody, śniegu. Czyszczenie. Usuń brud i zanieczyszczenia za pomocą szczotki do skór szorstkich lub specjalnej gumowej szczotki. 
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. Jeżeli dodatkowo zależy ci na warstwie hydrofobowej na skórze, możesz użyć impregnatu hydrofobowego  
do obuwia, np. Velur Nubuck Care.  Do konserwacji zalecane jest używanie preparatów w aerozolu do welurów i nubuków.

Materiały tekstylne. Materiały tekstylne to inaczej materiały włókiennicze, które coraz częściej wykorzystywane są do produkcji butów. Obuwie 
tego typu należy szczotkować zawsze na sucho oraz pielęgnować przy użyciu odpowiednich sprayów do materiału. Szczególnie dobrze sprawdzają się  
np. spraye, które doskonale czyszczą oraz ożywiają kolory.

Uwaga! Nie należy stosować past i kremów, gdyż mogą trwale zmienić wygląd skóry oraz zatkać w niej pory, co znacznie obniży  
„oddychalność” butów.

Impregnacja skóra i materiałów tekstylnych.
Impregnuj buty przed pierwszym użyciem. Wszyscy znamy to zdanie. Dobra impregnacja nie tylko chroni przed wilgocią, ale także przed zabrudzeniem.
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 usunięte 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. 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, więcej może nawet 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. Dlatego należy stosować impregnat, gdy tylko zauważysz, że skóra 
w twoich butach zacznie nasiąkać 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.

Pielęgnacja



PIELĘGNACJA, IMPREGNACJA I KONSERWACJA OBUWIA

Krok po kroku
1. IMPREGNACJA
Chociaż nasze obuwie jest odporne na wilgoć, zalecamy impregnację, która utrzyma te właściwości dłużej. Woda i wilgoć nie 
wnikają już tak szybko w pory skóry. Impregnacja wzmacnia odporność skóry na warunki zewnętrzne, ale nie zapewnia  
stuprocentowej ochrony. Spraye impregnacyjne nie są środkami do pielęgnacji obuwia..

2. PO ZAKUPIE
Spryskaj buty spreyem do impregnacji co najmniej 3 razy z rzędu. Niech pierwsza warstwa wsiąknie całkowicie w skórę przed 
nałożeniem kolejnej. Składniki preparatu tworzą nanostruktury na powierzchni materiału, dzięki czemu powstaje niewidzialna 
bariera ochronna. Pamiętaj! Mokra skóra ogranicza zdolności obuwia do oddychania. Para wodna nie będzie w stanie wydostać 
się z wnętrza buta.

3. PRZEJDŹ SIĘ
W zaimpregnowanych butach zrób sobie spacer w czystym środowisku. Wilgotna skóra lepiej dostosowuje się do twoich stóp.

4. WYSUSZ BUTY
Po mniej więcej 15 minutach spaceru zdejmij buty i pozwól im wyschnąć naturalnie – w temperaturze 15–30°C przez co najmniej 
godzinę. Obuwie najlepiej suszyć w miejscu przewiewnym z dala od źródeł ciepła. Unikaj suszenia na kaloryferze i w pobliżu innych 
źródeł ciepła, przy kominku, ognisku, przy użyciu suszarki lub poprzez wystawienie na mocne słońce w upalny dzień.

5. NAKREMUJ
Aby wydłużyć działanie sprayu, użyj kremu lub pasty. Zwróć uwagę na rodzaj skóry i zastosuj odpowiedni preparat.  
Pielęgnacja skóry obejmuje m.in. natłuszczanie i odżywianie skóry, aby zachować jej miękkość i elastyczność oraz zapobiec pękaniu. 
Kremy z naszej oferty posiadają dodatek wosku, który odpowiada za nawilżanie skóry cholewki.

6. IMPREGNUJ I KONSERWUJ REGULARNIE
W zależności od tego, jak często używasz butów i w jakich warunkach, powtarzaj impregnację i konserwację co 14 dni.  
Pamiętaj, aby wyjąć sznurowadła, pozwoli to lepiej zadbać o język, gdzie skóra jest cieńsza.

7. WYCZYŚĆ PO POWROCIE
Po powrocie z wycieczki usuń brud miękką szczotką. Do wstępnego czyszczenia wystarczy czysta woda i szczotka. Nie można 
obuwia prać w pralce i używać mocnych detergentów

8. WYSUSZ WKŁADKI
Należy je wyjąć z butów i wysuszyć. Wyjęcie ich pozwoli też na szybsze odparowanie wilgoci z podpodeszwy. Co jakiś czas moż-

na wyprać wkładki w proszku (temperaturze wody do 30°C). Nie susz ich, kładąc bezpośrednio na grzejniku itp., ponieważ może 
to spowodować deformację.

9. WŁÓŻ PRAWIDŁA
Aby uniknąć deformacji – nawet gdy obuwie jest suszone poprawnie –  powinno użyć odpowiednich prawideł i pozwolić mu 
wyschnąć. Prawidła umożliwiają zachowanie właściwego kształtu buta, wygładzają marszczenia i wspomagają suszenie.

10. Ważne
Susz buty w temperaturze pokojowej w miejscu przewiewnym. Nie wystawiaj ich na słońce ani nie susz w suszarce. Suszenia 
butów przy kaloryferze, piecu, ognisku, na prażącym słońcu lub przy innym źródle ciepła powoduje wysuszanie i pękanie skóry 
oraz uszkadza buty..


