TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A ruhanemű és divatáru minőségének, eredeti formájának és színeinek megőrzése érdekében tartsa be a tisztítási útmutatót. A megvásárolt termékek a felhasznált anyagokra, illetve
a tisztításukra utaló jelzéseket tartalmaznak. Alább megtalálhatók e jelzések magyarázatai,
valamint az egyes anyagok tisztántartására utaló információk.

ÁPOLÁSRA VONATKOZÓ JELZÉSEK

Mosás gépben legfeljebb a feltüntetett
hőmérsékleten és standard mechanikus
hatások mellett. Normál öblítés és
centrifugálás.

Dobos szárítás alacsony hőmérsékleten,
kímélő programmal.

Kíméletes mosás gépben, csökkentett
mechanikai hatás, öblítés csökkenő
hőmérsékletű vízben, legfeljebb a Celsius
fokokban feltüntetett hőmérsékleten, óvatos
centrifugálás

Dobos szárítás tilos.

Nagyon kíméletes mosás gépben a Celsius
fokban feltüntetett hőmérsékleten, csökkentett mechanikai hatás, öblítés és centrifugálás. Tilos kézzel facsarni.

Tilos a fehérítés klórtartalmú szerekkel.

Mosás csak kézzel, legfeljebb 40°C-on. Tilos
gépben mosni. Óvatos kezelés.

Klórtartalmú szerekkel fehéríthető.

Nem mosható. Nedves állapotban óvatos
kezelés.

Vegytisztítható tetraklóreténnel, klór-trifluor-metánnal és benzinnel. Szokásos kezelési
műveletek korlátozások nélkül.

Vasalás legfeljebb 110°C hőmérsékletű
vasalótalppal. Gőzölés nem ajánlott.

A P-nél felsorolt oldószerekkel tisztítható,
de korlátozott a víz-hozzáadás, a mechanikai hatás és a szárítási hőmérséklet.

Vasalás legfeljebb 150°C hőmérsékletű
vasalótalppal.

Vegytisztítás kizárólag triklór-trifluor-etánnal és nehéz benzinnel (desztillációs tartomány 150-220°C között, gyulladáspont
38-60°C), szokásos kezelési műveletek
korlátozások nélkül.

Vasalás legfeljebb 200°C hőmérsékletű
vasalótalppal.

Az F-nél felsorolt oldószerekkel tisztítható,
de korlátozott a víz-hozzáadás, a mechanikai hatás és a szárítási hőmérséklet.

Az anyag nem vasalható. Tilos a gőzölés és
a gőz alkalmazása.

Mosás gépben legfeljebb 30°C-on és standard mechanikus hatások mellett. Normál
öblítés és centrifugálás.

Dobos szárítás normál programmal.

Nem vegytisztítható. A foltok eltávolítása
szerves oldószerekkel tilos.

CIPŐ ÉS BŐRÁRU (KÉZITÁSKA, PÉNZTÁRCA, KESZTYŰ, DERÉKÖV)
ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Sima bőr

A szennyeződések eltávolítására használjon először
megfelelő kefét, majd benedvesített ruhadarabot. Ezt
követően törölje szárazra a bőrt, és fényesítse sima bőrre
ajánlott speciális készítménnyel. Speciális önfényező
készítményt is használhat.

Hasított bőr - velúr, nubuk

A hasított bőrből készült cipők használata esőben nem
ajánlott. Új cipőjét mindenekelőtt impregnálja hasított
bőr ápolására készült készítménnyel. Az impregnálás
egyebek mellett a jövőben megkönnyíti a szennyeződések
eltávolítását. A cipőt gumikefével, majd kifejezetten hasított
bőrhöz használatos készítményekkel tisztítsa. Soha ne kenje
be krémmel a hasított bőrt!

Lakkbőr

Ez az anyag nagyon érzékeny a mechanikai sérülésekre
(koptatás), vegyi hatásokra, vízre és fagyra (minimum
felhasználási hőmérséklet -2°C). A cipőt nedves puha
ruhadarabbal tisztítsa meg, majd vigyen fel rá lakkbőrre
szánt krémet vagy sprayt.

Bevont készbőr

Bevont készbőr, szintetikus anyagok, műbőr, poromerek.
Ezek az anyagok könnyen tisztíthatók nedves ruhával
és szintetikus anyagokra kifejlesztett készítményekkel.
Hagyományos krémek és fényesítők használata tilos.

Talpbőr

Alkalmi lábbelik talpának gyártására használt bőr.
Kizárólag beltéri használatra! Fokozottan csúszós.

A bőrrel bevont sarkakat rendszeresen kezelje impregnáló
krémmel. Kerülje a bőrrel bevont sarok elázását, valamint
mechanikus terhelését.

Egyéb bőrök

Elsősorban érdekes színhatások, felületkialakítás és
változatos patina jellemezte divatos lábbelik. Gyakran
„használt” kinézetű cipő. Ezekre az anyagokra ne
használjon se krémeket, se fényesítő készítményeket.
Színtelen impregnáló sprayekkel ápolja, és kerülje a
jelentős szennyeződésüket.

Gumicipő

Langyos vízzel mossa le, majd törölje szárazra vagy hagyja
szabadon megszáradni. A gumicipőket rendszeresen
szárítsa ki, és cserélje benne a talpbetéteket.

Textilcipő

A textilcipő nem alkalmas sem esőbe, sem hóba.
A tisztítását száraz állapotban végezze, textilcipőkre
szánt, színélénkítő és felületimpregnáló tisztítószerekkel.

Vessző, kéreg, parafa

Ezek az anyagok fokozottan érzékenyek a nedvességre.
A tisztításukhoz gumikefét használjon.

Szőrmecipő

Óvja a szőrmét a kopástól, zsírtól, portól és napfénytől.
Az ápoláshoz szőrmentén kefélje. A nedves szőrmét
szobahőmérsékleten szabadon szárítsa meg. A tisztítását
bízza szakemberekre. A szőrmecipőt soha ne tárolja
műanyag zsákban

Általános cipőápolási és kezelési alapelvek
• Az első használatba vétel előtt, majd az időjárás függvényében rendszeresen impregnálja.
• A felhúzásához használjon cipőkanalat, a lehúzást kézzel, és ne a cipőbe bújtatott másik lábával végezze.
• Minden használat után ügyeljen arra, hogy a cipő alaposan megszáradhasson és kiszellőzhessen. Az izzadás okozta
nedvesség a talpbetétek és a bélés túlzott terhelését okozza. Gyakran váltogassa a cipőit, ugyanazon cipő
mindennapos használata nem ajánlott.
• Kerülje a cipő beázását. A nedves lábbelit tömje ki újságpapírral, majd kizárólag természetes módon, mindennemű
hőforrástól távol szárítsa.
• A téli lábbeliről a használat után törölje le a maradék havat és rendszeresen ápolja. A sózásra használt anyagok
agresszívak, ezért igyekezzen minimalizálni a hatásukat.
• A cipőt sem mosógépben, sem kézzel mosni nem ajánlott.
• A fém díszek idővel fekete nyomokat hagyhatnak mindazon anyagokon, amelyekkel érintkezésbe kerülnek.
Ezt megelőzheti az időbeni megtisztításukkal.

Fontos figyelmeztetés! Panasz elismerésére nem nyílik mód az alábbi esetekben:
• A bőr lábbelik és a cipők belső részei bizonyos mértékig megfoghatják a környezetüket. A felhasznált anyagok
színtartóságát ellenőrzik, ennek ellenére izzadtság hatására festék szabadulhat fel.
• A felület egyenetlen rajzolata a természetes bőr esetében jellemző, és nem tekinthető gyártási hibának.
• Az elkopott sarkak, bélések és talpak, talpbetétek, cipőfűzők vagy tépőzárak időbeni cseréjével megelőzhető a cipő
további károsodása.
• A jelen ismertetőben leírt alapvető ápolási műveletek elhanyagolása, a helytelen tisztítás vagy nem megfelelő
tisztítóeszközök használata nem képezheti reklamáció alapját.
• A cipőtalphoz használt füstölt gumi, azaz az úgynevezett nyersgumi velejáró jellemzője az erősen füstölt szag.
• Az intenzív színek idővel kifakulhatnak. Ezzel ellenkezőleg a fehér színű anyagok enyhén besárgulhatnak.
Ezt a folyamatot megfelelő segédeszközökkel végzett rendszeres karbantartással enyhítheti.
• A dekoratív kiegészítők erős mechanikus terhelésnek vannak kitéve. A divatos cipők e részei nem rögzíthetők
tökéletesen, ezért idővel leeshetnek, letöredezhetnek.
• A nyári nyitott cipők és divatos textilcipők (papucsok, vászoncipők ...) élettartama megközelítőleg egyetlen idényre
korlátozott.
• Magas fényű anyagok esetén természetes velejáró a mechanikai hatások (kopás) okozta gyors elhasználódásuk.
• A szintetikus anyagok akkor is öregszenek, ha nem használják őket.
• A látható habszerkezetű, illetve a nagyon könnyű (PUR) cipőtalpak élettartama rendkívül rövid.

