Onderhoudsadviezen
Gefeliciteerd met uw keuze voor MBT physiological footwear. De lange levensduur van uw MBT’s hangt
nauw samen met zorgvuldig onderhoud. Hieronder vindt u enige aanwijzingen om de levensduur van uw
MBT’s te verlengen.

Vloeistoffen:
De zoolopbouw en de hielsensor mogen niet in aanraking komen met
agressieve vloeistoffen zoals zuren en ontsmettingsmiddelen, of met
(strooi)zout, vet, kunstmest, urinezuur en eiwit (bloed). Mocht dit toch
gebeuren, maak dan de MBT’s onmiddellijk schoon.
Regen:
U kunt MBT’s dragen tijdens regen. Laat ze langzaam en volledig drogen
voordat u ze opnieuw aantrekt. Droog ze nooit nabij een warmtebron. Is uw
MBT totaal doorweekt, druk dan de hielsensor enige keren samen tot er geen
vocht meer uitkomt. Bescherm uw MBT's met een impregneerspray.
Beschadiging van buitenaf:
Vermijd mechanische beschadiging van de zachte heelsensor door scherpe
voorwerpen.

Wassen:
Was MBT's nooit in de wasmachine. Maak ze schoon met een spons en
handwarm, verdund zeepwater. U kunt ze ook reinigen met leerzeep en een
borsteltje. De MBT’s daarna goed laten drogen en impregneren.
Schoonmaken:
Vuil, modder en zout (bijvoorbeeld strooizout) kunnen de hielsensor poreus
maken. Reinig vuile MBT’s daarom zo snel mogelijk. Behandel het
bovenmateriaal met een hoogwaardig onderhoudsmiddel.
Garantie

Service

www.mbt-academy.nl

MBT houdt zich aan de wettelijke garantiebepalingen. Garantie wordt alleen
gegeven, verstrekt wanneer de MBT volgens de voorschriften is
onderhouden.
Attentie: Voor schade ten gevolge van te laat gemelde defecten, onbedoeld
gebruik of ondeugdelijke reparatie kan geen aanspraak gemaakt worden op
garantie.
Lopen uw MBT’s schade op, neem dan contact op met uw verkooppunt of de
nationale importeur. Wilt u aanspraak maken op garantie of service, dan
dient u het hele paar samen met de kassabon in te leveren bij uw
verkooppunt of op te sturen naar een MBT Service Center. Het
dichtstbijzijnde MBT Service Center vindt u via: www.swissmasai.com.
Onderhoudstip: laat de loopzool vervangen voordat deze volledig is
doorgesleten. Dit beschermt de hielsensor en voorkomt zoolbreuk.
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