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ΦΙΝΙΡΙΜΑ ΣΟΤ ΤΠΟΔΗΜΑΣΟ
Σν θηλίξηζκα ηνπ ππνδήκαηνο είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ππνδήκαηνο.
Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ππνδήκαηνο
θαηαπνλνχληαη, κε απνηέιεζκα ην ππφδεκα λα κελ παξνπζηάδεη ηελ
επηζπκεηή εκθάληζε.
Σν θηλίξηζκα έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππνδήκαηνο
φζνλ αθνξά ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ. Σα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ θηληξίζκαηνο είλαη θξέκεο, θεξηά,
αλαδσνγνλεηέο, γπαιηζηηθά, ιάδηα, απηνγπάιηζηε Λάθα, θαζαξηζηηθά θαη Τιηθά
βαθήο. Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο απηψλ ησλ πιηθψλ πξνυπνζέηεη ηελ γλψζε
ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ππφδεκα.
 ΚΡΔΜΔ
Ζ εθαξκνγή ηνπο επάλσ ζην δέξκα γίλεηαη κε θπζηθφ ζπφγγν ή παλί.
Τπάξρνπλ ηξία είδε θξέκαο:
Γπαιηζηηθή θξέκα κε βαθή γηα δέξκαηα κε ιεπηφ πφξν (ιεπηφπνξα).
Γπαιηζηηθή θξέκα κε βαθή γηα δέξκαηα κε ρνληξφ πφξν (ρνληξφπνξα).
Απηέο νη θξέκεο γηα ιεπηφπνξα θαη ρνληξφπνξα δηαηίζεληαη ζε κεγάιε
πνηθηιία ρξσκάησλ βαθήο.
Απηνγπάιηζηε θξέκα ρσξίο βαθή δίλεη γπαιάδα ζην δέξκα θαη δελ
ρξεηάδεηαη βνχξηζηζκα.
 ΚΔΡΗΑ
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ θηληξίζκαηνο ηα θεξηά ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζηελ
θαηάιιειε βνχξηζα θαη κεηά βνπξηζίδνπκε. Τπάξρνπλ ηξία είδε θεξηψλ:
Βαθηηθφ θεξί: Πεξηέρεη βαθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηφλσζε ηνπ
ρξψκαηνο ηνπ δέξκαηνο. Γηαηίζεηαη ζε νπδέηεξν, καχξν, θαθέ θαη
ζθνχξν θαθέ.
Απνμπζηηθφ θεξί: Δηνηκάδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ γπαιηζηηθνχ πιηθνχ (θξέκαο ή πγξνχ). Γηαηίζεηαη ζε
δηάθνξα ρξψκαηα νπδέηεξν, καχξν θαη ζθνχξν θαθέ.
Γπαιηζηηθφ θεξί Carnauba: Ηηαιηθφο φξνο γηα ηελ νλνκαζία ηνπ
γπαιηζηηθνχ θεξηνχ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην γπάιηζκα ηνπ δέξκαηνο κε
ηελ βνήζεηα ηεο βνχξηζαο.
Γπαιηζηηθά: Τπάξρνπλ γπαιηζηηθά ζε πγξή κνξθή κε βαθή πνπ ε
εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη κε θπζηθφ ζπφγγν ή ςεθάδνληαη κε πηζηφιη.


ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΣΔ

Δίλαη καιαθηηθά ηα νπνία ςεθάδνληαη κε πηζηφιη αλαδσνγνλνχλ θαη
θξεζθάξνπλ ηα NUBUCK θαη ηα SUEDE. Δπίζεο βειηηψλνπλ ην «γξάςηκν»
θαη απνκαθξχλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπ ρξψκαηνο ζην δέξκα κεηά ην κνληάξηζκα.
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