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Maak van uw oude schoenen eyecatchers

Uw geliefde trekkingschoenen, gymschoenen of vrijetijdsschoenen hebben een
gat in de zool of het bovenmateriaal heeft gaten? Maakt u zich geen zorgen, u
hoeft niet direct afscheid te nemen van uw lievelingsschoenen. Met de clevere
kneedlijm Sugru (www.supermagnete.nl/group/sugru) kunt u zelf uw schoenen
repareren. Of u nu de schoenzool wilt repareren, of een gat wilt sluiten, met Sugru
in verschillende kleuren zien uw schoenen er ook gerepareerd echt goed uit.

Met Sugru de schoenzool
repareren
Natte voeten zijn een ding van het
verleden. Sugru is zelf uithardend,
resistent, waterdicht en ook
koudebestendig tot -50 °C. Daardoor is
de kneedlijm erg geschikt voor het
repareren van de schoenzolen. Verzegelt
u het gat heel eenvoudig met Sugru.
Om schoenzolen te repareren, is Sugru in natuurkleuren (www.supermagnete.nl/
SUG-03) het beste geschikt. Volgt u hierbij de volgende stappen:

1. Uw schoenen dienen schoon en droog zijn.
2. Kneedt u de Sugru tot het goed vormbaar wordt.
3. Drukt u de kneedlijm in en op het gat en past u het aan aan de structuur van de

zool.
4. Strijkt u de kneedlijm glad.
5. Laat u uw werk 24 uur lang opdrogen.

Onze tip: Is de zool aan de zijkant kapot, kunt u met gekleurd Sugru een highlight
creëren en uw schoenen een speciaal tintje geven . Brengt u ook noch wat Sugru in
een andere kleur aan, dan wordt uw schoen zeker een eyecatcher.
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Met Sugru het bovenmateriaal
van schoenen zelf te repareren
Heeft uw vrijetijdsschoen een gat in het
bovenmateriaal of gaat een naad los,
kunt u met Sugru het gat verzegelen en
verhindert u zo, dat de schoenen nog
verder kapotgaan.

1. Neemt u een voldoende grote portie
kneedlijm in de passende kleur en vormt u hieruit een kogel of worst.

2. Drukt u de lijm plat. Daarbij dient de vorm iets groter te worden dan het gat zelf.
3. Legt. u de Sugru over het gat en drukt u hem goed vast. De kneedlijm moet zich

met de stof van de schoen verbinden.
4. Strijkt u de kneedlijm glad en breng hem zo in de juiste vorm, zodat hij later niet

stoort.
5. Laat. u de gerepareerde schoenen minstens 24 uur drogen.

Opmerking van het supermagnete team: Sugru is een waardevolle
probleemoplosser. Het beste aan de clevere kneedlijm: De losse porties kunnen
overal heen mee worden meegenomen! Zo kunnen ook onderweg tijdens het
kamperen schoenen door u zelf worden gerepareerd.

Ontdekt u ook deze toepassingen met de Sugru, de vormbare lijm:

 • "Ritssluitingsloper repareren met Sugru" (www.supermagnete.nl/project947)
 • "Zaklamp met magneet" (www.supermagnete.nl/project950)
 • "Magnetisch kruidenrek" (www.supermagnete.nl/project771)

Gebruikte artikelen
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.nl/SUG-03)
SUG-08: Sugru pak van 8 (niet meer in ons assortiment!)
SUG-KIT: Sugru-Kit (niet meer in ons assortiment!)

Online sinds: 03.06.2022

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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