Proč používat krémy na obuv:
Krémy jsou všeobecně považovány
za nejlepší prevenci před popraskáním
přírodních materiálů. Přírodní kůže přichází
při procesu činění o své přirozené součásti
zaručují elasticitu, a to o tuky a vodu
v kolagenní struktuře vláken.
Tím, že je obuv často v kontaktu s vodou
a nebo i tím, že je obuv nošena a pak
vyschne, dochází ke zkracování vláken
a následnému riziku popraskání. Proto je
důležité zvláčňující látky dodávat materiálu
průběžně.
Při správném a pravidelném ošetřování
se prodlouží nejen dobrý vzhled materiálu
obuvi, ale také životnost obuvi.
Krémy a balsámy nejsou vhodné pro
vlasové materiály. Výjimku tvoří broušené
usně s hydrofobní úpravou. Tyto materiály
není možné ošetřovat výrobky, které
obsahují vodu. Pokud je ovšem obuv starší
a je již obnošená, lze doporučit k doplnění
zvláčňujích látek např. bezbarvý balsám,
extra polish nebo leštidlo.

Krém na obuv 50ml, 75 ml
s aplikátorem
• ošetřující a zvláčňující krém pro
hladké a jemné přírodní materiály,
které nemají odolné povrchové
úpravy a jsou například voskované
nebo jen leštěné
• se zvýšeným obsahem palmového
vosku, který má kladný vliv
na ochranu před vlhkostí
• v kombinaci s včelím voskem
vytváří ideální kombinaci ošetření
pro prevenci materiálu před
popraskáním
• bezbarvý krém tohoto typu
doporučujeme použít pro světlé
odstíny, které připomínají opálenou
kůži např. některé modely značky
Sanchéz

Pro
jemné
a hladké
materiály
s nebo bez
povrchové
úpravy

KRÉM NA OBUV
Název

objem /
hmotnost

Krém na obuv
s aplikátorem
klasický

50 ml

Krém na obuv
s aplikátorem
klasický

75ml

EAN kód

barva

8594005705869

černá

8594005705876

hnědá

8594005705968

bezbarvá

8594005705210

černá

8594005705289

hnědá

8594005705357

bezbarvá

balení
12 ks karton s prodejním
prolisem - říjen 2010

12 ks karton s prodejním
prolisem

Samoleštící krém s regeneračním účinkem

Extra polish 75 ml

• regenerační krém můžeme doporučit jako velmi
vhodnou prevenci proti popraskání materiálu, které je
častou příčinou následných reklamací obuvi

• je dalším typem výrobku, který lze doporučit
ke každodennímu, velmi kvalitnímu ošetření obuvi
• vysoká koncentrace přírodních vosků v olejovém
rozpouštědle je ideálním typem pro ochranu materiálu
před vlhkem a následným vysoušením, kdy nejčastěji
hrozí popraskání materiálu

• obsahuje vyváženou směs ochranných přírodních
vosků a olejů pro dostatečné zvláčnění a promaštění
materiálu
• obsažený palmový vosk na povrchu materiálu
postupně vytváří lesklou vrstvu, která působí jako
bariéra před vlhkostí

• u světlých materiálů, které nemají povrchovou úpravu
dochází ke tmavnutí vlivem olejové složky v receptuře
Prohladké
materiály
s povrchovou
úpravou

Prohladké
materiály
s povrchovou
úpravou

EXTRA POLISH VOSKOVÝ
Název
Extra polish
voskový

objem /
hmotnost
75 ml

EAN kód

barva

8594005700680

černá

8594005700697

hnědá

8594005702479

bezbarvá

balení

20 kusů PE folie

Leštidlo na vojenskou obuv 100 g a 250 g
• receptura tohoto výrobku byla vyvinuta pro
ošetřování pracovní a vojenské obuvi, která je nošena
v náročných podmínkách a oproti ostatním krémům
obsahuje vyšší koncentraci kvalitních přírodních vosků,
které chrání materiál před vlhkostí

Proč používat krémy na obuv:
Krémy jsou všeobecně považovány za nejlepší prevenci před
popraskáním přírodních materiálů. Přírodní kůže přichází při
procesu činění o své přirozené součásti zaručující elasticitu,
a to o tuky a vodu v kolagenní struktuře vláken.
Tím, že je obuv často v kontaktu s vodou a nebo i tím, že je
obuv nošena a pak vyschne, dochází ke zkracování vláken
a následnému riziku popraskání. Proto je důležité zvláčňující látky dodávat materiálu průběžně.
Při správném a pravidelném ošetřování se prodlouží nejen
dobrý vzhled materiálu obuvi, ale také životnost obuvi.
Krémy a balsámy nejsou vhodné pro vlasové materiály. Výjimku tvoří broušené usně s hydrofobní úpravou. Tyto materiály není možné ošetřovat výrobky, které obsahují vodu.
Pokud je ovšem obuv starší a je již obnošená, lze doporučit
k doplnění zvláčňujích látek např. bezbarvý balsám, extra
polish nebo leštidlo.

• obsah olejových látek materiál zvláčňuje do hloubky
a chrání obuv před popraskáním
• světlé materiály, které nemají povrchovou úpravu při
použití tohoto výrobku tmavnou

Prohladké
materiály
s povrchovou
úpravou

LEŠTIDLO NA OBUV
samolešticí krém s regeneračním účinkem
Název
Samolešticí krém
s regeneračním
účinkem

objem /
hmotnost

EAN kód

barva

balení

8594005705272 hnědá
8594005705340 bezbarvá

objem /
hmotnost
100 g

8594005705203 černá
50 ml

Název

12 ks karton s prodejním
prolisem

Leštidlo na obuv
250 g

EAN kód

barva

8594005700666

černá

8594005700673

hnědá

8594005700642

černá

8594005700659

hnědá

balení
20 kusů PE folie
12 kusů PE folie

Tekutý lesk na obuv - skvělý vzhled
bez leštění rychle a bez námahy

Sigal Aquastop 200 ml, 300 ml
• novodobá ochrana obuvi, oblečení, deštníků, tašek,
dětských aktovek, batohů a různých další doplňků před
vlhkostí, prachem a olejovými látkami

• obsahuje směs přírodních vosků s přiměřeným
obsahem směsi přírodních a syntetických pryskyřic,
které vytváří charakteristický sametový lesk
na povrchu obuvi
• receptura tekutého lesku je vytvořena tak, aby se
na povrchu obuvi nevrstvila, byla pružná a schopna se
časem přirozeně z povrchu obuvi přirozeně odstranit,
bez porušení povrchové úpravy
• protože lesky neobsahují některé vyživující látky
obsažené v krémech, doporučujeme kombinovaně
ošetřovat klasickými krémy na obuv

• doporučujeme pro široké použití od hladkých kožených
materiálu přes broušené usně až po high-tech materiály
• současně lze použít pro oživení funkčnosti u textilií, které
jsou označeny visačkou Teflon® což znamená, že jsou
ošetřeny proti zašpinění a vodě, ale po častém praní je
jejich odolnost snížena

Prohladké
materiály
s povrchovou
úpravou

• Aquastop nesnižuje propustnost pro vodní páry
a neobsahuje silikonový olej
• je vhodným typem pro ošetření
každého výrobku, který je
vybaven membránou typu
Gore-tex,Sympatex a jim
podobným typům

QUICK SHINE - TEKUTÝ VOSK
Název
Tekutý vosk
samolešticí efekt

objem /
hmotnost
75 ml

EAN kód

barva

8594005705234

černá

8594005705302

hnědá

8594005705371

bezbarvá

balení
12 kusů
karton s prodejním
prolisem

Renovátor na sportovní a vycházkovou obuv
75 ml
• renovátor pro bílou obuv z hladkých materiálů je
určený pro renovaci bílé sportovní a vycházkové obuvi
• hustá směs krému obsahuje vysoký podíl bílého
pigmentu, proto doporučujeme před použitím velmi
dobře protřepat, aby se pak pigment stejnoměrně
rozetřel
• renovátor velmi dobře překrývá různá poškození
na povrchu materiálu a obuv získává skvělý vzhled
• aby tato renovace vydržela co nejdéle, doporučujeme
po důkladném zaschnutí naimpregnovat Sigal
Aquastopem nebo Impregnací

Prohladké
materiály
s povrchovou
úpravou

QUICK SHINE - renovátor
Název
Renovátor
pro bílou obuv
vycházkovou
a sportovní

objem /
hmotnost
75 ml

EAN kód

8594005705517

barva

bílý krycí

balení
12 kusů
karton s prodejním
prolisem

O principu impregnace:
Podstata tekuté impregnace by se dala
zjednodušeně připodobnit k funkci teflonového nádobí, kde je povrch upraven tak, aby nic na povrchu neulpívalo.
S výjimkou, že po nastříkání impregnací
je povrch obuvi prodyšný i nadále pro
vodní páry.
Kvalitní impregnace neobsahují silikonový olej, ale pouze tyto fluorované polymery PTFE vyvinuté v laboratořích firmy
Du Pont. Tato chemická látka je také základem pro výrobu PTFE membrán typu
Gore-tex, Sympatex apod. Je nenasákavá, odolná proti světlu, stárnutí a není
toxická.
Touto chemikálií se často ošetřují materiály proto, aby byli povrchy, které jsou
jinak choulostivé na zašpinění nebo promáčení chráněny po co nejdelší dobu
před kapalinami, oleji a nečistotou. Kapky a prach neproniknou přes impregnaci
mezi vlákna a z povrchu se samovolně
odstraní.

povrch bez použití
impregnace
kapky postupně
proniknou do struktury
vláken

aquastop
Název
Aquastop

objem /
hmotnost

EAN kód

200 ml

8594005702417

bezbarvý

300 ml

8594005705098

bezbarvý

barva

povrch s použitím
impregnace

balení
12 kusů

Quick shine
Samolešticí houba s náplní 11 ml

Čistící pěna – Cleaning foam 150 ml
• byla vyvinuta jako základ pro další kvalitní ošetřování
obuvi

• pro rychlé vylepšení vzhledu bez následného leštění
• tento typ samoleštící houbičky je vybaven zásobníkem
na olej, který postupně během aplikace vytéká přes
houbičku na povrch obuvi
• u světlejších materiálů může docházet k tmavnutí
odstínu
• samolešticí houbičku doporučujeme i jako prevenci
před popraskáním obuvi z plastového materiálu

• čistící pěnu lze univerzálně použít pro šetrné
odstraňování nečistot z různých materiálů obuvi
Prohladké
materiály
s povrchovou
úpravou

• má záměrně suchý charakter, protože musí šetrně
čistit a nesmí promáčet, především přírodní hladké
nebo i broušené materiály, aby nevznikaly na povrchu
nechtěné mapy
• obsahuje směs podobných saponátů, jako jsou
používány například pro čištění koberců a potahových
látek, které usnadňují nabourat strukturu nečistot

Quick shine - Samolešticí houba

Cleaning foam - Čistící pěna
Název

• doporučujeme pro obuv z plastových materiálů

univerzální čistící
pěna

objem /
hmotnost

EAN kód

150 ml

8594005702646

barva
pěna

balení
12 ks

• u světlých kožených materiálů může docházet
ke tmavnutí odstínu

Proč je vhodné ošetřovat i plastovou obuv
U plastové obuvi dochází postupně ke snižování
obsahu změkčovadel a při nižších teplotách se
materiál stává křehký a dochází k praskání v nejvíce namáhaných částech např. v prostoru nártu.
Obsažené olejové látky mohou při pravidelném
používání omezit tato rizika.

Regenerace a impregnace pro velur a nubuk
• výrobek je především určen pro renovaci vzhledu
a doplnění barevného pigmentu
• v malém podílu obsahuje také impregnační látku, která
je obsažena v Aquastopu a to pro doplnění odolnosti
proti vlhkosti, zašpinění a barevné stabilitě

Quick shine - Samolešticí houba mini
praktická pro cestování
• pro rychlé vylepšení vzhledu bez leštění
• stejně jako u předchozích houbiček i tuto lze
doporučit pro plastové materiály
• u světlejších kožených materiálů bez povrchové
úpravy může docházet k tmavnutí odstínu

QUICK SHINE - samoleštící houby
Název
Samolešticí houba

Samolešticí
houba s náplní

Samolešticí houba
MINI

objem /
hmotnost
12 x 4 x 4,5 cm

11 ml

7,2 x 3,5 x 2,5 cm

EAN kód

barva

balení

8594005705395

bezbarvá

8594005705524

černá

8594005705388

bezbarvá

8594005705241

černá

12 ks karton s prodejním
prolisem

8594005705401

bezbarvá

12 ks karton s prodejním
prolisem

12 ks karton s prodejním
prolisem

regenerace a impregnace pro velur a nubuk
Název
Regenerace
v aerosolovém
balení

objem /
hmotnost
150 ml

EAN kód

barva

8594005702431

černá

8594005702448

hnědá

8594005702769

bezbarvá

balení

12 ks

Deo - deodorant a desinfekce 150 ml
• s novou účinnější antibakteriální recepturou
• deodorant s ledovou a osvěžující vůní mentolu
Proč pečovat i o vnitřní
část obuvi:
Prevence proti zápachu
v obuvi začíná už v péči
o kůži na nohou, proto bychom měli pravidelně odstraňovat zrohovatělou kůži
a dopřát nohám zvláčňující
balzámy, například s arnikou,
měsíčkem a kostivalem.
Pokud se totiž nohy celý den
potí, vytváří se v botách vlhká
zapářka. V uzavřeném prostoru je to ideální prostředí
pro tvorbu bakterií z rozkladu potu (který nemá obecně
žádnou ani positivní nebo negativní vůni), ale až po čase
vzniká onen nepříjemný zápach nohou.
Vhodnou péčí o vnitřní část
obuvi s pomocí deodorantů
můžete ochránit i svou pokožku před plísňovými onemocněními. Proto by měl být
tento prostředek ve vybavení
každé domácnosti a měl by
být pravidelně používány nejméně dvakrát měsíčně.

• zamezuje tvorbě bakterií a mikroorganismů, které
se tvoří v uzavřeném prostoru obuvi, na povrchu
podšívky a stélky
• nepoužívání desinfekce do obuvi může následně
podpořit vznik kožních mykóz na pokožce nohou
• tento výrobek lze použít i pro desinfekci uzavřených
prostor botníků a dalších prostor, kde jsou boty běžně
uskladněny

Stretch 150 ml
• prostředek pro prevenci před otlaky na nohou z obuvi
• výrobek se aplikuje výhradně do vnitřní části obuvi
• při aplikaci se na povrchu vytvoří pěnu, která přenáší
do struktury přírodního materiálu změkčovadlo
• po aplikaci doporučujeme vložit do obuvi napínáky

bezpečnostní pojistka

odjištění pojistky

volné otáčení

Fixcolor 150 ml
• snižuje riziko zabarvování od podšívek obuvi
• omezuje přechod pigmentu, který je součástí
podšívek na ponožky a punčochy
• výrobek je filmotvorný a aplikuje se výhradně
do vnitřní části obuvi

DOPLŇKOVÁ PÉČE V AEROSOLOVÉM BALENÍ
Název
SIGAL DEO

objem /
hmotnost

EAN kód

150 ml

8594005700925

barva

balení

deodorant a desinfekce do obuvi - nová vůně
SIGAL STRETCH

150 ml

8594005701755

prevence proti otlakům od obuvi
SIGAL FIXCOLOR

150 ml

8594005701748

prostředek proti barvení podšívek obuvi

neutrál

12 ks

Leather balsam na kůži pro hladké
materiály 100 g, 75 ml

Aktivní čistící pěna 150 ml

• obsahuje včelí vosk a další přírodní vosky v kombinaci
s vyživujícím olejem a je proto vhodnější pro častější používání

• čistota materiálu je základ pro kvalitní ošetřování
a v případě obuvi, pro dobrou prodyšnost
• aktivní čistící pěna narušuje strukturu nečistot
a napomáhá je šetrně a bez zbytečného
promáčení odstranit
• především je to důležité u problematických
materiálů jako např. broušené kůže typu nubuk
a velur, kde je otevřený líc náchylný ke znečištění,
a poté ho je obtížné vyčistit

• chrání před vlhkostí a současně citlivě změkčuje
• prostředek doporučujeme pro obuv používanou v hodně vlhkém
až mokrém prostředí, která je vyrobena z hydrofobního materiálu
ACTIVE OUTDOOR - aktivní čistící pěna
Název
čistící pěna

objem /
hmotnost

EAN kód

75 ml

8594005702554

barva
bezbarvá

balení
12 ks

čistí hladké, broušené a textilní materiály

Impregnace 200 ml, 300 ml

• balsam nezabraňuje propustnosti pro vodní páry, ale pouze ji
mírně snižuje, a proto je možné tento výrobek doporučit pro obuv
kombinovanou s teflonovými membránami typu
Gore-tex, Sympatex.

• univerzální ochrana před vlhkostí s vyšším obsahem impregnační složky,
pro déle trvající účinek
• doporučujeme pro široké použití od hladkých kožených materiálu, přes
broušené usně až po high-tech materiály

Hydrofobic 75 ml

• neobsahuje silikonový olej a nesnižuje prodyšnost pro vodní páry
• je vhodným typem pro ošetření každého výrobku, který je vybaven
membránou typu Gore-tex, Sympatex a jim podobným typům
• současně lze použít pro oživení funkčnosti
u textilií, které jsou označeny visačkou Teflon®
což znamená, že jsou ošetřeny proti zašpinění
a vodě, ale po častém praní je jejich odolnost
snížena

• chrání materiál před vlhkem a současně intenzivně pečuje o velmi vyschlou obuv
• při častém používání výrazně změkčuje materiál
• díky své gelové konzistenci dobře proniká do strukturu usňových vláken

ACTIVE OUTDOOR - IMPREGNACE
Název
Impregnace

• například pro:
- pro obuv loveckou
- pro obuv používanou u hasičských sborů
- pro motoboty
- pro kožené kombinézy, doplňky a vybavení, ale také
pro běžné materiály, které jsou používány pro výrobu
obuvi na podzimní a zimní sezónu

objem /
hmotnost

EAN kód

200 ml

8594005702509

300 ml

8594005705111

barva
bezbarvá

balení
12 ks

• tímto výrobkem je možné koženou obuv i konzervovat v období, kdy obuv není běžně
používána
• upozorňujeme, že světlé odstíny bez povrchové úpravy nebo s otevřeným lícem
po použití výrazně tmavnou

Ošetření obuvi používané v náročných podmínkách

• hydrofobic také nezabraňuje propustnosti pro vodní páry, pouze tuto schopnost mírně
snižuje, a proto je možné tento výrobek používat i pro obuv vybavenou membránami
typu Gore-tex nebo Sympatex

Top kondicionér 75 ml

Olej na obuv pro pracovní a starší typy turistické
obuvi 100 ml

• ošetřující prostředek pro outdoorovou obuv
z vlasových materiálů popřípadě i pro jejich
kombinace s textilem
• obsahuje citlivé procento změkčujících látek
s ohledem na citlivost broušených materiálů
a kombinacím s Teflon® membránami typu Goretex, Sympatex apod.
• součástí receptury je impregnační složka, která
je používána do Aquastopu nebo Impregnace

ACTIVE OUTDOOR - leather balsam
Název

Leather b alsam

• výrobek je směsí rybího a minerálního oleje a je vhodné jej použít,
pokud potřebujeme obuv výrazně změkčit
detail aplikační hlavy kondicionéru

ACTIVE OUTDOOR - TOP KONDICIONÉR
Název
Top kondicionér

objem /
hmotnost

EAN kód

75 ml

8594005702561

barva
bezbarvá

balení
12 ks

• pokud došlo u obuvi z přírodního materiálu k příliš velkému seschnutí,
obuv je následně tvrdá nebo neohebná a jde-li o obuv staršího typu,
například pracovní nebo koženou turistickou

EAN kód

100 gr

8594005702516

75 ml

8594005702523

250 gr

8594005704862

barva

balení

bezbarvá

20 ks

černá

12 ks

Ošetření obuvi používané v náročných podmínkách

ACTIVE OUTDOOR - hydrofobic
Název
Hydrofobic

objem /
hmotnost

EAN kód

75 ml

8594005700703

barva
bezbarvá

balení
15 ks

intenzivní regenerační a impregnační přípravek

• naopak nedoporučujeme používat na obuv vycházkovou a všeobecně
na citlivé světlé materiály bez povrchové úpravy

ACTIVE OUTDOOR - olej na obuv

obnovuje pružnost, zvyšuje vodoodpudivost - vhodný pro broušené materiály

• po aplikaci dochází k velmi výraznému ztmavnutí s trvalou změnou
odstínu

objem /
hmotnost

Název
Olej na obuv

objem /
hmotnost

EAN kód

100 ml

8594005705104

barva
bezbarvý

balení
12 ks

přírodní změkčení a regenerace

ACTIVE OUTDOOR

O principu impregnace:
Podstata tekuté impregnace by se dala zjednodušeně
připodobnit k funkci teflonového nádobí, kde je
povrch upraven tak, aby nic na povrchu neulpívalo.
S výjimkou, že po nastříkání impregnací je povrch
obuvi prodyšný i nadále pro vodní páry.
Kvalitní impregnace neobsahují silikonový olej, ale
pouze tyto fluorované polymery PTFE vyvinuté
v laboratořích firmy Du Pont. Tato chemická látka
je také základem pro výrobu PTFE membrán typu
Gore-tex, Sympatex apod. Je nenasákavá, odolná
proti světlu, stárnutí a není toxická.
Touto chemikálií se často ošetřují materiály proto, aby
byli povrchy, které jsou jinak choulostivé na zašpinění
nebo promáčení chráněny po co nejdelší dobu
před kapalinami, oleji a nečistotou. Kapky a prach
neproniknou přes impregnaci mezi vlákna
a z povrchu se samovolně odstraní.
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