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Priporočila za nego obutve
ČIŠČENJE USNJENE OBUTVE
Čevlje obrišite z vlažno krpo, namočeno v mlačno vodo, ali jih umijte z blago raztopino detergenta, da
odstranite umazanijo. Uporabljeni detergenti morajo biti nevtralni (pH 7). Za čiščenje usnjene obutve so
primerni nevtralni detergenti, kot so borovo milo ali detergenti, ki vsebujejo olja.

PRANJE ČEVLJEV
Čevlji se lahko perejo tudi v pralnem stroju pri 30-40 ° C, brez uporabe cikla ožemanja. Pomembno je, da
pri pranju ne uporabimo alkalnih ali bazičnih detergentov. Barve, ki se uporabljajo v usnju, so fiksirane s
kislinami, bazični detergenti pa preprečijo učinek kislin, kar povzroči pronicanje barve iz usnja in to
zbledi. Nevtralni detergenti (pH 7) so primerni za pranje usnjene obutve. Vendar pogosto in ponavljajoče
se strojno pranje ni priporočljivo, saj lahko povzroči spremembo v naravi usnja. Obutev je treba sušiti na
zračnem mestu v senci, pri temperaturi do 30 ° C.

SUŠENJE ČEVLJEV
Čevlje je potrebno po nošenju osušiti. Najprej izvlečemo snemljive vložke iz čevlja, ti se sušijo ločeno.
Pustimo, da se čevlji naravno posušijo pri sobni temperaturi (največ +30° C) v dobro zračnem in suhem
prostoru. Čevlji se ne smejo sušiti pri previsoki temperaturi, saj ta lahko poškoduje vrhnji material. Med
sušenjem ne postavljajte ničesar v notranjost ali na čevlje.
Čevelj naj se suši v prostoru, kjer nanj ne bodo padali sončni žarki in nanj ne bo vplival noben vir toplote
(torej ga nikar ne dajte na radiator, da bi se prej posušil!). Ko je čevelj suh, ga zbrišite z brisačo ali krtačo.

KAJ POTREBUJEMO ZA NEGO ČEVLJEV?
Zaščitni spreji ščitijo vaše čevlje pred vlago in umazanijo, preprečujejo lise, ki se sicer rade pojavijo med
sušenjem in povečujejo toplotno izolacijske lastnosti čevljev. Krema za čevlje osveži barvo čevljev, na
voljo je v črni, rjavi in nevtralni barvi (brezbarvna ). Vrhnjo umazanijo lahko odstranite z mehko ščetko za
čevlje, za semiš čevlje je na voljo posebna gumijasta čistilna krtačka.

NEGA SEMIŠA IN NUBUKA
Čevlje iz semiša in nubuk usnja zaščitite z zaščitnim sprejem za tovrstno obutev pred prvo uporabo ter
nato pri vzdrževanju, potem ko odstranite umazanijo. S čevljev vedno odstranite prah in umazanijo s
ščetko, ki ni bila uporabljena na drugi površini usnja – barve se lahko prenesejo na krtačo! Če standardna
ščetka ni dovolj učinkovita, nabavimo ščetko za čiščenje semiša. Obrabljene dele semiša lahko obnovimo
z radirko. Priporočljivo je brisanje oziroma krtačenje zgolj v eno smer.

NEGA ČEVLJEV IZ GLADKEGA USNJA
Čevlje iz gladkega usnja lahko čistimo s sprejem ali kremo za usnje. Po vsaki uporabi očistite čevlje z
mehko krtačo ali krpo. Z redno uporabo ustrezne kreme ali voska ohranimo sijaj in barvo usnja.
Krema za čevlje Sievi za nego usnja in šivov ni toksična, ne vsebuje silikona, zato ne poškoduje usnja,
temveč ga neguje in ščiti.

NEGA ČEVLJEV IZ TEKSTILA
Po uporabi čevlje očistimo z mehko krtačo. Madeži se lahko odstranijo z navlaženo krpo. Čevlje iz tekstila
je potrebno negovati z zaščitnim sprejem, podobno kot semiš: pred nošenjem in nato med nošenjem v
ustreznih intervalih.

PRAVILNA HRAMBA ČEVLJEV
Čevlje shranjujte na stojalu ali polici za čevlje, kjer je med čevlji dovolj prostora, ali v škatlah za čevlje
medtem ko jih ne nosimo. Pri shranjevanju čevljev lahko uporabite posebno oporo, ki ohranja obliko
čevlja. Čevlje je potrebno pred skladiščenjem vedno dobro očistiti.

Skrb za čevlje lahko znatno podaljša njihovo življenjsko dobo.

