
Ošetrenie, údržba, 
oprava a farbenie moto 
kombinézy
ABY SME VÁM PRIBLÍŽIL I  AJ  PRAKTICKOU UKÁŽKOU ČO ROBÍME A AKO TO 
ROBÍME, PRINÁŠAME VÁM TENTO PREHĽAD POSTUPU PRÁC NA 
OBLEČENÍ,  KTORÉ SI  NECHÁTE OŠETRIŤ U NÁS.  JEDNÁ SA O PRÍPAD 
KOŽENEJ DVOJDIELNEJ MOTO KOMBINÉZY.    

Februar / 2017 CREATED BY LEATHCLEAN                                           ALL RIGHTS RESERVED 1



Pri prijatí kombinézu nafotíme a zhotovíme fotodokumnetáciu. Táto potom slúži pre našu orientáciu pri 
procese ošetrovania ako aj prípadné potreby či už naše alebo klienta v budúcnosti. V tomto prípade sa 
jedná o kombinézu REVIT, ktorá je 6 rokov stárá a používaná každú sezónu. Majiteľ najazdí cca 5000 km 
za sezónu a kombinézu si svojpomocne raz za sezónu očistí a naipregnuje sprejom, ktorý kúpi v bežnom 
obchode.
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Letmým pohľadom by sme pravdepodobne netvrdili, že kombinéza je špinavá alebo dokonca 
poškodená. Má aký taký lesk a nebadať na nej žiadne vážnejšie problémy.
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Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... LÍMEC.
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Evidentné opotrebenie kože na límcovej časti. 
Usadnutá a „zažratá“ špina, ktorá bežnými prostriedkami 
nejde očistiť. 
Popraskanie kože po celom obvode límca, strata farebnosti a 
vyblednutie, opotrebenie „odratie“ materiálu kože.
Môžeme tu vidieť, že koža nebola správne čistená ani 
ošetrovaná. 
Impregnácia bola nedostatočná a neprenikla až do hĺbky 
materiálu kože.

Táto vec sa stáva pri „domácej“ údržbe oblečenia často. 
Pretože sa sústreďujete na väčšie plochy a malým alebo tažšie 
prístupným miestam nevenujete až toľko pozornosti.  



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... LÍMEC A CHRBÁT.
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Výrazné opotrebenie materiálu kože aj na zadnej strane. 
Strata farebnosti kože, vydratie niektorých miest.

Suché a zvetrané miesta na koži. Spôsobené slabou 
impregnáciou.  Strata pružnosti kože. 

Povolené a rozpárané švi. Časom by došlo k úplnému 
rozpáraniu (rozpadu) spoja a znefunkčneniu kombinézy.

Odretie a strata farebnosti. 



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... RPRAVÝ UKÁV.
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Opotrebenie kože na niekoľkých miestach. 
Zažratá špina v záhyboch kože a na nitiach spájajúcich kožené 
prvky.
Na spodnej časti úplná strata farby. 
Toto sú veľmi exponované miesta moto kombinéz a je im 
treba venovať zvýšenú opatrnosť najmä pri čistení a 
impregnácii.
Je nutné používať vysoko kvalitné prostriedky, ktoré pôsobia 
hĺbkovo a dokážu vyčistiť , no zároveň nepoškodiť, aj takéto 
záhyby.
Impregnačné materiály musia byť vlastnosťami stále, s dobrou 
priechodnosťou materiálom kože. Čím zabezpečia kvalitnú a 
dlhodobú konzerváciu materiálu kože. 



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... ĽAVÝ RUKÁV.
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Tu je poškodenie ešte výraznejsšie ako na predošlom príklade.

Zažratá špina v záhyboch kože. Vypadaná farba na viacerých 
miestach. 

Čiastočná strata farebnosti. 



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... RAMENO.
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Opotrebenie kože za spájacím švom. Vydratá farba.
Zažratá špina v záhyboch kože 

Najmä pri farebných plochách je čistenie a impregnácia veľmi 
dôležitá. 
Čierna dokáže nedostatky skryť. 
No na farebných plochách tieto bývajú častokrát veľmi 
výrazné. A v prípade, že sa údržbe nevenuje dostatočná 
pozornosť , negatívny efekt sa prehlbuje. 
V niektorých prípadoch je to už v takom rozsahu, že sa to dá 
odstrániť len opätovným zafarbením poškodeného miesta.



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... RAMENO.
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Hlboko zažrané nečistoty. 
Suchá a nepružná koža.

Opotrebovanie a strata farby na exponovaných miestach.



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... NOHAVICA I.
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Takmer úplná deštrukcia nápisu. Vyšúchané a zodraté miesta.

Takéto poškodenia sa opravujú veľmi tažko, pretože použitie 
šablón na tomto type kože nie je vždy jednoduché.
Preto, pokiaľ dôjde k požiadavke na obnovu nápisov, je to vo
väčšine prípadov ručná práca. Buď jemným štetcom alebo 
pištolou Airbrush.



Detailný pohľad nám však už povie niečo iné... NOHAVICA II.
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Suchá a nepružná koža. Zažratá špina.

Úplná deštrukcia švu. Rozpad šitého miesta. Potrhané spájacie 
nite. Pretrhané perforácie (dierky) pre zošitie dielov 
kombinézy.

Popraskaná a vypadaná farba. 



To by bolo , apsoň pre orientáciu, tzv. definovanie stavu kombinézy (oblečenia). Takto postupujeme pri 
každom moto oblečení, a bežnom koženom oblečení, ktoré ku nám prijímame. Samozrejme nie všetky 
druhy oblečenia vyžadujú tak detailnú a dôslednú prehliadku. Závisý od druhu a tiež tzv „prvého 
dojmu“. Pokiaľ máme pocit, že by mohli byť nejaké skryté vady, pozrieme sa bližšie aj na motocrosové 
tričko.
Zhotovíme fotky, upozorníme klienta na problémy a jeho reálny stav oblečenia. Odkonzultujeme s ním 
možnosti ošetrenia, opravy a postupov. 
V tomto kroku sa tež stanovuje aj cena za služby a doba vyhotovenia (dodania). Pokiaľ nie je nič čo by 
bolo treba opravovať, šiť, lepiť, tmeliť, farbiť alebo nejak inak opravovať, klienti sa otientujú našim 
cenníkom. V prípade, že sú nutné alebo požadované nejaké opravy alebo úpravy, cena sa dohaduje 
individuálne.
Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať ako veľmi zdĺhavý proces, nebojte sa. Máme to už, ako sa hovorí 
„v rukách“ , a vieme kam a ako sa máme pozrieť.   

NO A TERAZ JE POTREBNÉ S TÝM VŠETKÝM NIEČO UROBIŤ.  VĎAKA TEJTO 
KONKRÉTNEJ KOMBINÉZE VÁM V ĎAĽŠOM MÔŽEME PREDSTAVIŤ NAŠE 
POSTUPY PRI  ČISTENÍ,  OŠETROVANÍ,  Š ITÍ ,  LEPENÍ,  TMELENÍ,  FARBENÍ A 
KONEČNE FINÁLNEJ IMPREGNÁCII  MOTO OBLEČENIA.  POĎME NA TO.. . .  
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PRVÝ KROK – ZÁKLADNÉ (PRVOTNÉ) ČISTENIE
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Prvé , alebo ako ho my nazývame – základné, čistenie prevádzame 2 spôsobmi. 
- Takzvané „MOKRÉ“ čistenie prebieha ponorením oblečenia do vane s koncetrátom destilovanej vody a špeciálneho , na zakázku 

vyrábaného, čistiaceho prostriedku. V tomto „náleve“ nechámé kombinézu 10 hodín. 
- Po 10 hodinách je kombinéza opláchnutá a vystriekaná čistou destilovanou (demineralizovanou) vodou a necháva sa na vešiaku 

odtiecť a schnúť. 
- Proces schnutia nijak neurýchľujeme, pretože akékoľvek fény alebo sušičky poškodzujú štruktúru a vlastnosti kože, a tak je táto 

operácia časovo najnáročnejšia. Schnutie na „vzduchu“ trvá minimálne 2 dni. V niektorých prípadoch však môže zabrať aj 3 či dokonca 
4 dni.



PRVÝ KROK – ZÁKLADNÉ (PRVOTNÉ) ČISTENIE - II.
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Druhým nami používaným spôsobom je :

- Takzvané „SUCHÉ“ čistenie. Aj keď ho nazývame „suchým“ , úplne suché samozrejme nie je. Pri tomto procese je použitá zmes 
destilovanej vody a čističa na kožu. Spôsob aplikácie na oblečenie je ale postupný, prostredníctvom kefy alebo handričky. Týmto 
spôsobom sa predčistí celé oblečenie. Každý záhyb, každe skryté miesto. 

- Interiér oblečenia (zväčša textilný) sa čistí tiež ručne a za pomci špeciálneho čističa na textil.
- Výhoda tohto spôsobu čistenia je, že nemusíme čakať 2-3 dni, kým oblečenie (platí najmä pri kombinézach) uschne. Preto, pokiaľ 

prídeš v piatok, že chceš očistiť kombošku, ale už na druhý deň v sobotu opäť vyraziť na okruh, musíme zvoliť tento postup. 
- Nevýhodou tohto spôsobu je, že čistiace prostriedky neprejdú úplne materiálom kože (keďže s čisteným miestom sú v kontakte 

podstatne kratšie ako pri prvej metóde) a tým pádom nadôjde úplnému otvoreniu spórov kože, čo má v ďalšom samozrejme vlyv na 
schopnosť vstrebať ošetrujúce a impregnačné prostriedky. V praxi to znamená, že pri tomto  spôsobe čistenia by ste mali na údržbu 
vášho oblečenia chodiť častejšie.



PRVÝ KROK – ZÁKLADNÉ ČISTENIE - Výsledok
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Takto končí nám zverené oblečenie po prvom , základnom, čistení. Môžeme si tu všimnúť niekoľko 
nedostatkov, ktoré sa v prvej fáze nepodarilo odstrániť. Budú však s istotou odstránené vo fáze druhej –
hĺbkové čistenie. Ide najmä o problém zakonzervovanej špiny a problém vystupujúceho znečistenia po 
otvorení pórov kože.



DRUHÝ KROK – HĹBKOVÉ (JEMNÉ) ČISTENIE
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Hĺbkové čistenie je už prevádzané bez použitia vody a oblečenie je ručne čistené výhradne špeciálnymi 
čistiacimi prostriedkami na kožu (v prípade textilného oblečenia - na textil). Pri veľmi „zažratom“ znečistení 
sa postup opakuje niekoľkokrát po sebe. 



DRUHÝ KROK – HĹBKOVÉ ČISTENIE - Výsledok
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Po hĺbkovom čistení nám zostane úplne čistý povrch. Samozrejme, výrazne vystúpia všetky poškodenia, 
strata farby, odreniny a iné poškodenia materiálu. 



TRETÍ KROK – Dezinfekcia, zipsy, gombíky, patentky
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V treťom kroku ide kombinéza do „ozónového kúpeľa“. Pre samostatnú bundu ta na cca 15 minút, pre kompletnú kombinézu na cca 30 
minút. Tu sú odstránené všetky pachy, baktérie a vírusy. Viac o ozóne sa dozviete na našej stránke.

Zispy, patentky, spony a podobne sa skontrolujú na funkčnosť a nezávadnosť chodu. V prípade, že sú poškodené a klient si to praje, sa 
vymenia alebo opravia. Pokiaľ je však všetko OK, sa na zipsy nastrieka silikon pre ich ochranu a hladký chod. 



ŠTVRTÝ KROK – OŠETRENIE A IMPREGNÁCIA
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Ošetrenie pomocou balzamov alebo voskov na kožu a následnou impregnáciou je finálnym úkonom na 
vašej kombinéze. Tieto prostriedky sa nanášajú rôznymi spôsobmi a majú tiež rôznu dobu schnutia a 
životnosti. O tom aký druh si prajete použiť na práve tú vašu kombinézu rohodujete VY – zákazník. Máme v 
ponuke ako parfumované tak i neparfumované vosky a balzamy.



ŠITIE
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Vieme zošiť alebo prešiť najmä malé poškodenia, rozpáraný šev alebo prišiť (napríklad našívačku). 
Samozrejme nevieme z plátov kože ušiť kombinézu alebo bundu, na to sú tu experti a firmy, ktoré určite 
dobre poznáte. Malé poškodenia, však v rámci údržby urobíme. Prešíva sa len poškodené miesto, preto sa 
v niektorých prípadoch opravená časť (šev) preleje dodatočne lepidlom, aby páranie opäť nepokračovalo za 
miestom opravy. 



TMELENIE a LEPENIE
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Tmelenie sa používa pri hlbších poškodeniach kože alebo na „zrovnanie povrchu“. Prevádza sa za pomoci 
tzv.tekutej kože, čo je vlastne špeciálny tmel, ktorý aj po zaschnutí ostane pružný. Dá sa potom prelakovať 
alebo prefarbiť. Táto metóda ale nefuguje na príliš „mastných“ miestach akými sú v prípade kombinéz 
najmä límce pri krku, rukávy na miestach zápästí a podobne. Na ostatných miestach kombinéz však funguje 
veľmi dobre a má dlhú životnosť.



FARBENIE
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Farbenie je finálna úprava po oprave poškodených miest, alebo sa používa na znovuoživenie farby na 
vyblednutých alebo poškodených miestach. Problém pri farbení je najmä namiešať a „trafiť“ srávny odtieň. 
Používame špeciálne farby na kožu, ktoré sú po 48 hodinách schnutia vodeodolné. A samozrejme sa môžu 
čistiť a impregnovať prostriedkami na ošetrovanie kože.



Záverom
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Tak toto bol stručný prehľad našich postupov a práce. 
Samozrejme problematika je ďaleko obsiahlejšia a popísať to celé a detailne by zabralo ešte mnoho strán. 
To ale nie je účelom tejto prezentácie.
Pokiaľ však budete mať nejaké ďalšie otázky alebo vás budú zaujímať detaily, napíšte alebo zavolajte.
Budeme tiež radi za váš feedback k tejto prezentácii. Či sa vám páčila a či by ste uvítali aj Ďalšie takéto
prehľdy našej práce. 

leathclean@gmail.com

+421 949 763928


