Sapatos podem ser reciclados. Com capricho e uma boa tinta de
calçados é possível ganhar sapatos novos com pouco
investimento.
 Limpe o calçado com uma esponja seca grossa para retirar
sujeiras, pó, resquícios de gordura e forçando uma porosidade na
tinta antiga para a fixação da nova.
 Passe a tinta com cuidado, tentando cobrir o couro com uma fina
camada sem escorrer. Deixe secar e retoque onde for preciso.
Evite acumular tinta; deixam o couro grosso e podem quebrar com
facilidade.
 Passe graxa na cor nova e lustre bem.
 Para conseguir brilho extra nos calçados e bolsas, depois de
engraxá-los e escová-los, aplique uma nova camada de graxa com
um pano ligeiramente úmido, esfregando com movimentos
rotativos. Após, dê brilho com uma meia de nylon ou pano de seda.
O sapato fica novo para mais uma estação.
 Para eliminar o mau cheiro dos calçados, use regularmente
desodorante para calçados ou pó antisséptico nos pés.
 Para tirar qualquer tipo de manchas em calçados ou bolsas de
camurça, esfregue o local da mancha com miolo de pão.
 Para tirar manchas de gordura: passe uma solução de quatro
colheres de álcool retificado e uma colher de sal de cozinha. O que
sobrar guarde em vidro bem tampado para usar quando necessário.
 Com o serviço de bons sapateiros, um calçado antigo pode receber,
além de novas cores, plataformas atuais ou saltos mais modernos.

Conservando os sapatos com dicas caseiras
 Sempre novos: engraxe-os regularmente. Guarde-os bem secos e
entre tiras de mata-borrão, para evitar o mofo.
 Solado: aplique óleo de linhaça antes de usar seus sapatos pela
primeira vez. O solado fica mais resistente.
 Botas: guarde-as com o cano cheio de jornal amassado ou uma
garrafa de refrigerante “pet” para as de cano longo.
 Chuva: aplique camadas de impermeabilizante sobre o couro para
que a água não penetre.
 Saches: os de cânfora ajudam a conservar as cores de seus
sapatos e bolsas.
 Couro duro: faça uma mistura de uma colher de bicarbonato de
sódio, 100 gramas de água e uma colher de sal de cozinha. Aplique
no avesso para amaciar o couro.
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 Couro de cobra: a estampa de cobra ou crocodilo fica nova ao
passar uma mistura em partes iguais de glicerina e óleo de rícino.
 Lustra móvel: uma fina camada do produto deixa seus sapatos de
pelica sempre novos.
 Vaselina: remove mancha de mofo do couro. Aplique e deixe de um
dia para o outro.
 Gordura: ponha talco no local. No dia seguinte, escove com uma
escova bem firme.
 Solado de cordas: limpe-o com terebintina.
 Casca de laranja: limpa o couro, recuperando o brilho.
 Couro colorido: limpe-o com clara de ovo batida em neve.
 Brilho: uma camada de benzina entre as engraxadas dá mais brilho
no lustro.
 Sapatos e bolsas claras: passe casca de batata ou leite para retirar
as manchas.
 Sapatos de tecidos: limpe-os com álcool, benzina ou querosene.

Calçados molhados
Se a chuva encharcou o seu sapato de surpresa, alguns cuidados devem
ser tomados para que o investimento não vá água abaixo.

 Não tente secar no fogo, sol ou calor. Pode deformar o calçado
para sempre.
 Encha de jornais amassados para absorver o excesso de umidade e
impedir que se deformem, secando na sombra.
 Se o sapato ficou rígido e áspero, esfregue um pano umedecido em
óleo de parafina. Se o couro ficou duro, passe uma fina camada de
vaselina.
 Se ficarem manchados pela água, espere que seque e esfregue
vigorosamente um pano de lã. Depois aplicar graxa incolor e
lustrar.
 Camurças não devem ser esfregadas enquanto molhadas. Deixe
secar e só então escove ou esfregue lixa fininha.
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