HET ONDERHOUD VAN GLAD LEER
BENODIGDHEDEN
Shoe Cream (schoencrème)
Shoe Polish (schoenwas)
Nourishing Wax (schoenvet)
Leather Lotion (lederdressing)
Insmeerborstel ‘Tooth‘
Paardenharen uitpoetsborstel
Insmeerdoek (gebroken wit)
Uitpoetsdoek (donkergroen)
Nylon kous (15 denier)

Borstel, alvorens te beginnen, eventueel aanwezig zand en straatvuil zachtjes van gedragen schoenen af met
een schone paardenharen uitpoetsborstel. Om je schoenen in optimale conditie te houden en goed te blijven
beschermen, doe je er goed aan om ze eens per twee weken de onderstaande stappen te laten doorlopen.
Behandel daarbij stap voor stap eerst de ene schoen en direct daarna de andere schoen. Het verdient
aanbeveling om niet meer dan twee paar schoenen per keer te behandelen. Dit werkt het meest efficiënt.
STAPPENPLAN

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Breng, met een zachte beweging, een kleine hoeveelheid lederdressing dun en gelijkmatig aan met de
insmeerdoek.
Borstel de schoen met de uitpoetsborstel wanneer het leer glad en droog aanvoelt.
Breng, met een zachte beweging, de schoencrème dun en gelijkmatig aan met de insmeerdoek.
Breng vervolgens een kleine hoeveelheid schoencrème aan op de insmeerborstel en borstel deze
gelijkmatig en dun in de kromming van de schoen, net boven de rand van het onderwerk.
Verdeel de schoencrème gelijkmatig door de uitpoetsborstel met een zachte schuierbeweging langs de
schoen te bewegen.
Laat de schoencrème intrekken tot het leer glad en droog aanvoelt. Borstel vervolgens de volledige schoen
uit met de uitpoetsborstel.
Breng, met een zachte beweging, de schoenwas dun en gelijkmatig aan met de insmeerdoek. Wanneer het
leer egaal van kleur en dof is opgedroogd en glad aanvoelt, borstel de schoen dan met de uitpoetsborstel.
Wrijf de schoen na met de uitpoetsdoek.
Wrijf voor extra glans de schoen na met de nylonkous.

HET GEBRUIK VAN SCHOENVET
Door eenmaal in de drie maanden niet meer dan een klein vingertopje schoenvet per schoen te gebruiken,
voorkom je barstjes en haarscheurtjes op de buiging van je schoenen. Gebruik het schoenvet tussen stap 2 en 3.

Breng een klein vingertopje schoenvet aan op de insmeerdoek en verdeel dit door de loopplooien. Ga hierbij van
de binnenzijde naar de buitenzijde van de schoen. Wrijf door naar de neus van de schoen om de glans gelijk te
houden. Wanneer het leer egaal van kleur en dof is opgedroogd, borstel de schoen dan met de uitpoetsborstel.
Vervolg met stappen 3 t/m 9.
EXTRA TIPS
Behandel nieuwe schoenen alvorens ze de eerste keer te dragen; hiermee voorkom je vervelende vlekken en/of
beschadigingen.

Gebruik voor schoenen met een vlamtekening altijd schoencrème en schoenwas in de lichtste kleur uit het patina
voor de hele schoen.

