
VÅRD AV SKOR OCH KÄNGOR
RENGÖR - IMPREGNERA - SMÖRJ IN

Följ nedanstående råd och tips för minimalt slitage, optimal funktion och maximal livslängd.

Nya kängor är impregnerade från fabrik och behöver inte impregneras ur kartong, kängorna
behöver dock smörjas innan första användningen!

Kängor och skor skall vårdas i följande prioriteringsordning: Rengör, Impregnera, Smörj.
Observera att även Gore-Tex® kängor måste impregneras. Det råder i vissa läger en miss-
uppfatttning om att membrankängor inte behöver detta då de redan är vattentäta. 
Detta är FEL, lädret behöver impregnering för att må bra!

Rengöring:
1. Om kängan/skon är hårt smutsad sköljs den först av så att värsta smutsen avlägsnas.
2. Plocka ur innersulan och låt den torka
3. Avlägsna stenar och andra föremål från yttersulan (dessa kan annars förstöra sulan).
4. Avlägsna snörningen för att bättre komma åt i plösens veckning.
5. Borsta kängan helt ren, fukta om nödvändigt.

Impregnering:
1. Spraya med impregneringsspray på rena och torra ytor, låt det torka innan skofett/kräm apppliceras.

Smörj:
1. Applicera skokräm på borsten genom att gnida borstens bakdel (mindre borst) i skokrämen.
2. Säkerställ att ett tunnt lager skokräm borstas in på samtliga läderytor och sömmar.
3. Använd den stora borstytan till att borsta upp putsen över hela kängans yta. Den överblivna 
    krämen som samlas i borsten ger färg och glans till kängans textilytor.
4. Överbliven kräm på kängan putsas in/torkas av med putsduk.

Särskild tillsyn:
Alla kängor (i synnerhet de med membran av olika slag) behöver rengöras invändigt några 
gånger per år. Detta görs enkelt med mild handtvål och vatten.

1. Ta ur innersulorna.
2. Ställ kängorna i badkar/dusch och fyll dem med vatten (låt stå ett par minuter)
3. Häll ut vattnet, och gnid in kängornas insida med mild tvållösning
4. Skölj ur och låt torka i torkskåp på mild värme alternativt lufttorkning som snabbas på
    genom att trycka ner tidningspapper som absorbent.

Allmänna tips:
• Använd rena strumpor av ull eller syntet, bomullstrumpor är ej att föredra då de har en
   bristande fukttransporterande förmåga.
• Håll en god fothygien (fotsvett bildar saltkristaller som sliter på kängans innanmäte). 
• Klipp tånaglarna (långa, vassa tånaglar har en tendens att skära sönder Gore-Tex® membran).


