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S T A P P E N 
OM KEEPERSHANDSCHOENEN GOED TE BEHANDELEN :

ALS ZEER TECHNOLOGISCHE EN DELICATE PRODUCTEN VERDIENEN KEEPERSHANDSCHOENEN 

EN HEBBEN ZE SPECIALE AANDACHT NODIG. HET VOLGEN VAN EEN AANTAL BASISREGELS 

BIJ HET KIEZEN, SPELEN, SCHOONMAKEN EN OPSLAAN VAN DE HANDSCHOENEN ZAL HELPEN 

MAXIMALISEREN VAN HUN PRESTATIES EN DUURZAAMHEID.

1. KIES DE JUISTE HANDSCHOENEN 
VOOR UW BEHOEFTEN 

• Neem de handschoenen die zijn gemaakt 
voor het type oppervlak waarop u regelmatig 
speelt en de weersomstandigheden waar 
u het meest mee te maken krijgt. 

• Selecteer het palmschuim dat het beste 
aansluit bij uw behoeften. Hoewel alle 
Reusch-palmen zijn gemaakt van hoog-
waardige materialen, verschillen ze in 
termen van grip, demping en duurzaamheid, 
afhankelijk van de materiaalsamenstelling 
van het schuim. 

• Controleer de extra kenmerken van de 
handschoen die u kunnen helpen uw pres-
taties te verbeteren. 

• Bepaal of u vingerbescherming wilt of niet. 
• Kies uw gewenste snede. 
• Kies de juiste maat. 

2. WASSEN VOOR HET EERSTE 
GEBRUIK 
• Vergeet dit nooit! Om de resterende zeep die 

noodzakelijkerwijs in het productieproces 
wordt gebruikt, te elimineren, moeten de 
handschoenen met warm water worden 
gereinigd voordat ze voor het eerst worden 
gebruikt. 

• Pas na deze ingreep bereiken de hand-
schoenen hun volledigste gripeigenschap-
pen. 

3. BEVOCHTIG VOOR HET SPELEN          

• Spoel Aqua handschoenen één tot twee uur 
voor gebruik met warm water (bij voorkeur 
tussen 35 – 40°C) om de Hydrograins™ in 
het palmschuim te activeren. 

• Bevochtig alle soorten keepershandschoe-
nen voordat u gaat spelen. 

• Houd de handschoenen tijdens het gebruik 
in licht natte conditie

4. SCHOON NA HET SPELEN 
• Was de handschoenen na het spelen met 

warm water (ongeveer 35°C) om vuil te 
elimineren dat de gripeigenschappen van 
de handschoenen vermindert. 

• Gebruik geen agressieve oplosmiddelen 
of agressieve reinigingsmiddelen. 

• Was met de hand en niet in de wasmachine.
• Voor een perfect schone handschoen, 

bovendien gebruik maken van speciale 
handschoen wassen. 

5. LANGZAAM DROGEN  

• Laat de handschoenen langzaam drogen 
door de lucht. 

• Blijf uit de buurt van radiatoren of andere 
bronnen van directe warmte. 

6. BEWAAR OP DE JUISTE LOCATIE 

• Stel handschoenen niet bloot aan UV-stra-
ling zoals intens zonlicht of licht van tl-bui-
zen, omdat dit de grip en duurzaamheid 
van de latexlaag kan aantasten. 

• Bewaar de handschoenen op een koele, 
donkere en droge plaats. 

• Goalie tassen zijn de perfecte opbergar-
tikelen voor je handschoenen. 

7. GEBRUIK TOT VOLLEDIG 
VERSLETEN 
• Zeer zachte palmschuimen kunnen al 

na een kleine gebruiksperiode de eerste 
gebruikssporen vertonen. 

• De prestaties en de gripeigenschappen 
van de handschoen blijven onaangeroerd 
totdat de handpalm volledig versleten is. 
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