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HET ONDERHOUD VAN SUEDE SCHOENEN 
 
BENODIGDHEDEN 
Waterproofing pompspray  
Natuurrubber borstel 
Messing/nylonharen borstel 
Edge Marker (kantenstift) 
Klein stukje natuurrubber 
Zilverzand blokje 
Uitpoetsdoek (donkergrijs) 
 
Borstel, alvorens te beginnen, eventueel aanwezig zand en straatvuil zachtjes van gedragen schoenen af met een 
schone paardenharen uitpoetsborstel. Maak gespen los; haal schoenspanners en veters uit je schoenen.  
 
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. 
 
STAPPPENPLAN 
1) Borstel de volledige schoen licht op met het zilverzand blokje. Laat het losgekomen zilverzand op de schoen liggen. 
2) Borstel de volledige schoen licht op met de natuurrubber borstel. 
3) Blijvende glimmende plekken zachtjes opruwen met het kleine stukje natuurrubber en/of de  

messing/nylonharen borstel. 
4) Borstel losgekomen vuil af door een zachte schuierbeweging te maken met de messing nylonharen borstel. 
5) Spuit de schoen op een afstand van circa 10 centimeter in met de pompspray. Let op! Niet meer borstelen. 
6) Laat de schoenen rustig drogen. De droogtijd kan zeker een uur of langer in beslag nemen. 
7) Kleur de zijkant van de hak en zool met de kantenstift. 
8) Wrijf de hak- en zoolkanten na met de uitpoetsdoek. 
 
REINIGEN 
De pompspray heeft naast een voedende, beschermende en kleurherstellende functie tevens een reinigende werking 
op suède. Indien er na de bovenstaande behandeling nog vlekken zichtbaar zijn, herhaal dan stap 1 t/m 6. 
 
EXTRA TIPS 
Behandel nieuwe schoenen alvorens ze de eerste keer te dragen met de pompspray (stap 5 en 6); hiermee voorkom 
je vervelende vlekken en/of beschadigingen. 
 
Het verdient aanbeveling om niet meer dan twee paar schoenen per keer te behandelen. Dit werkt het   
meest efficiënt. 
 


