
LOWA Onderhoud Tips:

Een goede schoen verdient ook goed onderhoud. Hierdoor blijft hij comfortabel en waterafstotend, wat de levensduur van uw schoen ten 
goede komt. Leer is een natuurlijk materiaal met onschatbare eigenschappen, maar leer is ook onderhevig aan een zeker 
verouderingsproces en moet daarom regelmatig verzorgd worden.

Leer is natuurlijk huid, dus eigenlijk een “levend” materiaal dat onder andere door talgklieren verzorgd wordt. De geproduceerde talg is 
een mengsel van vetten, cholesterine, proteïne en elektrolyten. Dit voorkomt het uitdrogen van de huid en maakt deze soepel. Deze taak 
van natuurlijke “verzorging” dienen ook uw schoenen te krijgen, omdat anders het  leer van de schoenen uitdroogt, gaat knikken en zijn 
eigenschappen verliest.

De volgende tips gelden in het bijzonder voor berg- en trekkingschoenen die aan bijzondere voorwaarden moeten voldoen. Dit 
is in principe ook van toepassing op alle andere schoenen.

1) Nieuwe schoenen hebben voor de eerste wandeltocht geen extra zorg nodig, maar het is raadzaam om het leer met speciale leer-
impregneerspray, zoals Lowa leather waterstop  te behandelen.

2) Verwijder de schoenveters voor de behandeling, zodat u ook de impregneerspray en de schoenverzorgingscrème op de moeilijk 
bereikbare plekken (bijv. tong) kunt aanbrengen.

3) Het is aan te raden na gebruik de schoenen altijd goed te luchten en te drogen. Neem hiervoor de binnenzool eruit en open de veters. 

4) Zwaar bevuilde schoenen dient u met een borstel en lauwwarm water te reinigen en goed te laten drogen. Van harte aanbevolen wordt 
ook een schoen-reinigingsmiddel dat hardnekkig vuil verwijdert, zoals Lowa shoe clean. Let u bij gebruik van dit middel ook erop dat de 
schoenen aansluitend grondig geïmpregneerd worden (reinigingsmiddel opent de leervezels en de impregneerspray sluit ze weer). 
Schoenen mogen nooit bij de verwarming, kachel, hoedenplank of in de kofferbak gedroogd worden. Nat leer verbrandt zeer snel (d.w.z. 
het wordt broos, kan gaan breken en/of krimpen). Dit veroorzaakt vaak niet te herstellen scheuren in het leer, met name op de 
knikpunten. Ook kan dit een negatieve invloed hebben op de bevestiging van veterhaken en  -ogen.

5) Impregneerspray spray dient onmiddellijk na het schoonmaken op het nog vochtige leer te worden aangebracht. De impregnatie is pas 
na 24 uur volledig effectief.  Gebruikt u altijd een impregneermiddel gebaseerd op fluorcarbon. Regelmatig impregeren voorkomt een 
ophoping van vocht en vuil op het leer. Verder is regelmatig impregneren belangrijk omdat nat leer niet ademt; hetzelfde geldt voor 
vervuilde schoenen.

6) Behandel schoenen regelmatig met het daarvoor bestemde schoen verzorgingsmiddel
Behandel de schoenen regelmatig met een schoen verzorgingscrème op wax basis of wax emulsie, zoals Lowa active cream.  Smeer of
wrijf de crème in met bijvoorbeeld een borstel of doek. Door de schoenen te verwarmen met bijv. een haardroger bevordert u het 
indringen van het verzorgingsmiddel in de poriën van het leer. Het is zeer belangrijk dat de natuurlijke substanties die door het water uit 
het leer zijn gewassen er weer ingebracht worden om het leer soepel, flexibel, duurzaam en belastbaar te houden. Onbehandeld leer 
droogt uit, wordt broos en scheurt. Uw schoenen zijn hierdoor onherstelbaar beschadigd. Door het aanbrengen van verzorgingsproducten 
op wax basis op nubuck- en veloursleer kan de kleur van het leer een beetje donkerder worden, maar kan door middel van een 
nubukborstel weer opgelicht worden (zacht borstelen). De oorspronkelijke kleur zal hierdoor een beetje verloren gaan. Glad en gewax leer
is makkelijker in onderhoud en resistenter tegen water en vuil.



7) Middelen op olie- of vet basis worden alleen in uitzonderlijke omstandigheden aangeraden. Ondanks dat olie en vet het leer zeer zacht 
en bijna waterdicht maken, zullen de schoenen iets van hun stevigheid verliezen en de poriën van het leer worden hierdoor gesloten. Dit 
heeft als gevolg dat het leer niet meer kan ademen (rubberen laars effect).

8) Leren schoenen kunnen het beste worden bewaard in een ademende schoenenzak of schoenendoos, op een luchtige en droge plek. Het
gebruik van een houten schoenspanner wordt aangeraden, dit behoud de vorm van uw schoen. Het is aan te raden uw schoenen nooit 
vochtig of nat in een vochtige ruimte of in de auto (kofferbak) op te bergen, dit veroorzaakt namelijk schimmelvorming.

Tips: 

- Alleen leren voeringen moeten van tijd tot tijd licht ingesmeerd worden met een kleine hoeveelheid hand- of vochtinbrengende crème. 
Door het zweten van de voeten komen er zoutkristallen vrij,  de de voering uitdrogen en deze hard en poreus maken.

- GORE-TEX voeringen benodigen geen specifiek onderhoud of behandeling. Door foutieve behandeling van het buitenleer verliest het 
Goretex membraan echter zijn ademende functionaliteit. 

- Ook de textielmaterialen van uw schoenen, jassen of broeken moeten regelmatig worden geïmpregneerd, zodat vuil en water er geen vat
op hebben. Gebruik hiervoor een textiel-impregneermiddel.

- Dagelijkse wandelingen door nat gras of langs ruige paden (bijv. dagelijkse wandeling met de hond) zijn zeer belastend voor het leer. 
Zorg ervoor dat uw schoenen hierna altijd goed kunnen drogen.

- Echte leren schoenen kunnen een hoog gehalte van vocht opnemen. Als het opgehoopte vocht niet regelmatig kan drogen, zullen er 
onplezierige geuren ontstaan en de verzorging van de schoenen zal niet zo effectief meer zijn.Een schoendeodorant, bijv. Lowa shoe 
fresh kan onaangename geuren voorkomen en verwijderen.

- Worden de schoenen regelmatig nat, is het beter een tweede paar te hebben zodat u regelmatig kunt wisselen en het andere paar 
schoenen kan drogen. 

- Een regelmatige schoenverzorging is absoluut noodzakelijk, om de levensduur van uw schoenen te verlengen.

Denkt u eraan dat het bovenleer van uw schoenen altijd bescherming tegen vuil en water nodig heeft, d.m.v. Het behandelen 
van de schoenen met impregneerspray. Zo houdt u  de conditie van uw schoenen optimaal. Regelmatig onderhoud is belangrijk
om beschadigingen aan het leer, dat vaak in contact komt met vocht, te voorkomen.

Droog leer heeft de neiging piepende geluiden te veroorzaken. Dit is een waarschuwingsteken dat het tijd wordt voor een behandeling met
een onderhoudsproduct op waxbasis, zoals Lowa active creme.  Besteedt extra aandacht aan de plooien in het leer om piepgeluiden te 
voorkomen.

Gevaarlijke ondergrond:
Zuren, benzine en meststoffen tasten de zool en lijmstoffen aan. Dit kan uw Lowa-schoenen vernietigen. Probeer om contact met deze 
stoffen te voorkomen en reinig uw schoenen goed, als ze toch onverhoopt in contact komen met deze stoffen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.lowa.nl of stuur een e-mail naar info@lowa.nl
Wij wensen u veel plezier met u Lowa-schoenen op al uw avonturen.
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