
PIELĘGNACJA
OBUWIA

www.ITP-SYSTEM.pl



01

TWORZYMY NAJLEPSZE PRODUKTY

Z MIŁOŚCI DO CHEMII
DZIĘKI NASZEMU DOŚWIADCZENIU

I NAJNOWSZYM TECHNOLOGIOM



POWŁOKI OCHRONNE
PEWNE ZABEZPIECZENIE NA DŁUGI CZAS

 Innowacyjne powłoki ochronne ITP-System łączą łatwość aplikacji z 
doskonałymi właściwościami zabezpieczającymi. W przeciwieństwie do 
powszechnie stosowanych środków impregnaty ITP-System nie zaklejają 
porów skóry czy tkaniny, przez co nie ograniczają one zjawiska 
przepuszczania gazów. Dzięki temu wilgoć nie zalega we wnętrzu obuwia.
 
Ponadto powłoki hydrofobowe chemicznie reagują ze składnikami podłoża, 
tworząc trwałe, chemiczne wiązania. Gwarantuje to długotrwałą aktywność 
powłoki, która pozostaje związana z podłożem pomimo tarcia, czy intensywnej 
eksploatacji. Co więcej, powłoki ITP-System są odporne na promieniowanie 
UV oraz wykazują odporność na czynniki atmosferyczne.
 
Obuwie zabezpieczone powłokami ITP-System odpycha wodę i zabrudzenia
oraz ułatwia czyszczenie.
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POWŁOKI OCHRONNE
PEWNE ZABEZPIECZENIE NA DŁUGI CZAS

 Powłoka VELVET to produkt do ochrony tkanin na bazie wodnej. Wnika głęboko 
w strukturę włókien (naturalnych, syntetycznych i półsyntetycznych) tworząc 
cienką warstwę odpychającą wodę, substancje tłuste oraz brud, co znacząco 
ułatwia czyszczenie i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Produkt jest 
kompatybilny z każdym rodzajem tkanin a także ze skórą (zarówno naturalną 
jak i sztuczną). Produkt nie powoduje przebarwień.  

03

 LEATHER to powłoka ochronna dedykowana do skóry naturalnej. Wydobywa 
kolor i chroni skórę przed wnikaniem wody i zabrudzeń. Wyjątkowy skład 
odżywia skórę, chroni przed jej wysychaniem i pękaniem. Produkt zawiera 
dodatek nanosrebra, które gwarantuje najwyższą jakość sanitarną. Produkt 
występuje w postaci lotionu do nanoszenia spryskiwaczem oraz w postaci 
kremu do wcierania w strukturę skóry (LEATHER CREAM).   
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
CHEMIA W SŁUŻBIE DOSKONAŁEGO WYGLĄDU

 LEATHER FOAM to wydajny środek do 
czyszczenia każdego rodzaju skóry. 
Pianowa formuła gwarantuje doskonałe 
rozpuszczanie zabrudzeń i głębokie 
wnikanie w strukturę porów obuwia. 
Produkt jest wysycony dodatkiem 
substancji zmiękczających strukturę skóry 
oraz zapobiegającym jej wysychaniu i 
pękaniu. Ponadto dodatek nanosrebra 
gwarantuje wysoką jakość sanitarną. 
Produkt do stosowania z wykorzystaniem 
miękkiej szczotki. LEATHER FOAM można 
również stosować do czyszczenia 
elementów tekstylnych i gumy. 
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LEATHER POLISH to zaawansowana pasta do
pielęgnacji skóry licowanej. Produkt 
bazuje na składnikach pochodzenia
naturalnego, w tym wosku Carnauba oraz 
wosku pszczelego co zapewnia najwyższy 
połysk i doskonałą ochronę. Produkt 
zawiera dodatek nanosrebra dla najlepszej 
jakości sanitarnej. LEATHER POLISH nie 
zawiera substancji petrochemicznych 
pochodzących z destylacji ropy naftowej. 
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PERMANENTNA OCHRONA
KORZYŚCI DLA PRODUCENTA I UŻYTKOWNIKA

 W celu zapewnienia permanentnej ochrony hydrofobowej, oleofobowej oraz 
przeciwdrobnoustrojowej należy wykonać funkcjonalizację obuwia na etapie 
produkcyjnym. Pozwala to na wniknięcie w strukturę użytych materiałów 
(skóra, tkaniny, nici, tworzywa sztuczne i guma) oraz silne związanie się z 
podłożem na poziomie molekularnym. ITP-System opracowało szereg 
produktów znajdujących zastosowanie w nieograniczonym czasowo 
zabezpieczaniu obuwia. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych atutów 
marketingowych oraz podniesienie walorów użytkowych obuwia. Technoloie 
opracowane w laboratoriach ITP-System są proste we wdrożeniu i nie 
wymagają wysokich nakładów finansowych związanych ze zmianą procesów 
produkcyjnych. Oferowane przez nas technologie bazują na wykorzystaniu 
nanozwiązków, których niespotykane właściwości  pozwalają na trwałą 
funkcjonalizację wyrobów, już przy śladowych stężeniach. Dzięki temu 
dodatek nie powoduje radykalnego zwiększenia kosztów produkcji.
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