Jak konserwować nasze buty
Niezbędne materiały :
1 - Olej do podeszw (Pokost lniany bez dodatków rozpuszczalników - naturalny
2 - Tran (bez dodatków cytryny i cukru – naturalny)
3 - Smar do wierzchów (polecamy tłuszcz PALC)
4 - Wosk naturalny pszczeli
5 - Szczotka z twardym włosiem (do usuwania błota z podeszw)
6 - Szczotka do nakładania pasty (jeśli twoje buty są czernione)
7 - Szmatka do polerowania lub szczotka z miękkim włosiem
8 - Gąbka do nanoszenia oleju do podeszw
Konserwacja:
Najpierw musisz dokładnie oczyścić swoje buty z błota i pasku . Następnie sprawdź czy buty są suche
– jeśli nie wysusz je przed konserwacją (nigdy nie rób tego przy ogniu lub kaloryferze!!! Buty należy
odstawić w suche i ciepłe miejsce uprzednio wypychając je gazetami – pamiętaj aby je zmieniać co
jakiś czas do całkowitego wysuszenia butów)
Na początku zajmij się podeszwami , w tym celu weź kawałek gąbki , takiej jak do mycia naczyń i za
jej pomocą nałóż trzy warstwy pokostu lnianego na podeszwy (zanim położysz następną poczekaj aż
poprzednia wchłonie się całkowicie !) Nigdy nie używaj suszarek bądź innego źródła ciepła do
przyspieszenia wchłaniania oleju w podeszwy !
Następnie zajmij się wierzchami buta, w tym celu najpierw za pomocą świeżej gąbki nałóż warstwę
tranu i poczekaj aż się wchłonie (jeśli skóra jest twoim zdaniem dalej sztywna połóż drugą warstwę
tranu ) Następnie wetrzyj w skórę palcami tłuszcz PALC lub inny kondycjoner do skóry ( kładź w
miarę możliwości dość cienką warstwę i starannie nasmaruj wszystkie szwy aby były wodoodporne)
Tak zaimpregnowane buty pozostaw na dobę do całkowitego wchłonięcia impregnatów .
Jeśli twoje buty są czernione – możesz po upłynięciu doby nałożyć dobrej jakości pastę do obuwia (np.
kiwi). Jeśli są w naturalnym kolorze użyj wosku pszczelego do natarcia wierzchów buta a następnie
wypoleruj je za pomocą miękkiej szczotki lub szmatki
PAMIĘTAJ! - TO OD CIEBIE ZALEŻY JAK DŁUGO TWOJE BUTY BĘDĄ CI SŁUŻYĆ !

