Skötselråd för hur du förlänger livslängden på dina Ariat-skor/stövlar
Tack för att du valt ett par Ariat, våra produkter kombinerar toppmodern teknologi med
fantastiska material som ger högsta kvalitet!
För att dina skor/stövlar ska hålla och må bra länge rekommenderar vi att du använder
Ariat’s egen serie av skovårdsprodukter. Denna serie är speciellt framtaget för det skinn vi
använder i våra skor och stövlar.
Precis som med en sadel eller ett träns kommer regelbunden skötsel av skinnet i dina
skor/stövlar att bidra till att optimera deras livslängd och det är viktigt att du följer råden
nedan.

Grundläggande vård
•
•
•

•
•
•
•

Vid vardaglig rengöring, torka av skorna/stövlarna med en fuktig svamp eller trasa. Var
extra noggrann kring sömmar, gångveck och kanten där sulan möter skinnet.
Använd inte glycerintvål eller läderbalsam, dessa produkter gör att skinnet förlorar sin
spänst och sin vaxade, blanka yta.
Tänk på att detta är en ridsko/stövel av finaste skinn. Urin, lera, vatten och annat den
utsätts för kring hästar kan förstöra skinnet, framförallt urin som är starkt frätande och kan
få skinnet att spricka.
Om skorna/stövlarna är blöta eller fuktiga, ta ur innersulan och låt torka i vanlig
rumstemperatur med skoblock eller tidningspapper. Använd stövelsträckare till stövlar.
Förvara inte skorna/stövlarna i fuktiga miljöer, t ex i en fuktig sadelkammare.
Dra alltid ned dragkedjan hela vägen vid av- och påtagning. Ha alltid dragkedjan helt
uppdragen vid användning.
Rengör dragkedjan från grus och lera med en mjuk borste (tandborste) och använd gärna
dragkedjespray.

Förläng livslängden när skorna/stövlarna är torra och rena
•

•

•
•

Fetta in skorna/stövlarna genom att använda Ariat Liquid Wax Condtitioner. Stryk på med
hjälp av svampen på flaskan. Var noga vid gångveck och längs kanten där sulan möter
skinnet. Låt torka och polera därefter med en mjuk skoborste eller trasa. Detta gör att
skinnet behåller sin blanka och vattenavvisande yta.
För att färgen ska förbli mättat (svart eller brun) och för att få bort repor, använd den
färgade skokrämen Ariat Leather Cream Polish. Stryk på tunt med mjuk trasa och borsta för
att få en blank yta.
Använd gärna sprayen Ariat Leather Waterproofer som gör att skinnet blir vattentätt.
Undvik att använda samma par skor/stövlar varje dag, människan transpirerar ca 1.5 dl per
dag från fötterna, om skorna/stövlarna inte får torka ur mellan användningarna bidrar
fukten till att minska deras livslängd.

Har du fler frågor? Prata gärna med personalen i butiken!
28/02/2017

