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GEBRUIKSAANWIJZING PYTHON FRESH  

Hartelijk dank voor de aankoop van je veiligheidsschoenen. 
 
Je veiligheidsschoenen zijn met de grootste zorg voor je gemaakt. Om ervoor te zorgen dat je schoenen zo lang mogelijk meegaan en je er zoveel mogelijk gemak en 
plezier van hebt, is het zinvol onderstaande informatie goed te lezen. 
 
Met ons premium merk Python Fresh onderscheiden wij ons op de markt en zijn we de nieuwe standaard in comfort. De schoen is namelijk voorzien 
van een aantal materialen die bijdragen aan dit comfort. Deze materialen zijn: 

- Memory foam inlegzool: zacht materiaal wat zich gedurende de dag aanpast aan de vorm van je voet. Dit is ideaal omdat het daardoor op alle 
nodige plekken steun geeft, maar toch zacht aanvoelt. 

- cambrella binnenvoering: een voordelige eigenschap van dit materiaal is dat het vocht absorbeert, ademend is en geur opneemt. Deze 
voering van hoge kwaliteit heeft een positief effect op het transpireren van de voet. 

- PU/TPU: hoge weerstand tegen slijtage / grote weerstand tegen tractie en scheuren / uitstekende demping / zeer goede flexibiliteit bij lagere 
temperaturen / hoge slipweerstand tegen olie en vetten. 

- en de schoenen zijn voorzien van een unieke koelingtong die bewezen zorgt voor een koeling tot 15° C / 59°  F t.o.v. de buitentemperatuur 
(Chart 5) en een verlaging tot 2,9° C  / 37°  F van de temperatuur in de schoen (Chart 3). (De testresultaten zijn ook terug te vinden op onze 
site https://www.dineg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Conclusies-uit-het-testrapport.pdf).  
 

 
 
Door de koeling van de tong op de wreef vermindert de transpiratie, maar deze wordt niet gestopt. Transpiratie is een natuurlijk proces en is goed voor 
de gezondheid. Dit komt doordat: 

1. het lichaam het vocht moet afvoeren als het warmer wordt; 
2. de temperatuur van het lichaam oploopt door te bewegen. 

 
De koeling van de tong werkt het beste bovenop de wreef, omdat hier de bloedbanen lopen, de huid het dunst is en de koeling het dichtst bij de 
zenuwen komt. Zorg er daarom voor dat de tong goed recht op je wreef zit en niet dubbel zit; dit zorgt voor een optimale dekking van de gehele wreef. 
 
De koelingtong van de Python Fresh dien je te vullen met 20 ml (kraan)water met behulp van de meegeleverde spuit. Hierdoor heb je: 

1. bewezen minder transpiratie van de voet; 
2. bewezen lagere temperatuur in je schoen; 
3. minder transpiratie in de binnenvoering en daardoor een langere levensduur van je schoen; 
4. minder kans op het stinken van de schoen. 

 
De koelingtong werkt na het vullen tot 72 uur lang. De koeling werkt het beste bij:    

1. een temperatuur onder de 40° C / 104° F; 
2. een luchtvochtigheid in lage tot midden vochtige omstandigheden; 
3. goed ademende kledingstukken. 

 
Bedenk wel dat de koeling op de wreef een gevoel is en dat gevoel kan bij iedereen anders zijn. De koeling van de tong is te vergelijken met een koud 

zwembad. Als je de 1e keer in een koud zwembad springt voelt het koud aan. Zit je een tijd in het zwembad dat voel je de kou niet meer. De temperatuur 

van de voet zal zich aanpassen aan de verlaagde temperatuur van de tong, waardoor je de koeling na een bepaalde periode niet meer zal voelen (MAAR 

DE WERKING BLIJFT AANWEZIG!). 
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Wil je de werking van de tong controleren, doe dat dan door: 
1. Aan de binnenkant van de tong te voelen met de rug van je hand. Let hierbij op dat je de andere hand niet op de tong legt; dat neemt de 

circulatie weg waardoor de tong stopt met koelen! 
2. Je voet even uit de schoen te halen en opnieuw tegen de tong aan te drukken. 

 
De tong alleen met 20 ml schoon water bijvullen als dit echt nodig is. Dit om te voorkomen dat de dop open gaat door een teveel aan water en gaat 
lekken. Let bij het vullen van de tong op het volgende: 

1. laat overtollig water uit de tong lopen; 
2. verdeel de 20 ml water goed over de tong door het naar beneden te wrijven; 
3. druk je vinger niet aan de binnenkant van de tong tegen de dop aan; dan kan het water niet in de tong lopen.   

 
Om schade aan en daardoor lekkage van de koelingtong tegen te gaan, let je op het volgende: 

1. gebruik de schoen (en dus de tong) niet als hefwerktuig; 
2. schop niet tegen pallets of andere harde materialen aan; 
3. de tong goed vlaktrekken over de wreef, zodat de tong niet dubbelgevouwen zit onder de veters. 

 
De koelingtong is gemaakt van synthetisch materiaal (antibacterieel, lichtgewicht, niet-giftig, duurzaam materiaal) en blijft 100% droog van binnen en 
van buiten. Dit betekent dat het geen vocht kan absorberen. Hierdoor kan er sprake zijn van vocht cq. condens aan de binnenkant van de tong. 

1. Draag sokken waar CoolMax® in zit (een technisch materiaal wat ervoor zorgt dat de sokken ademend zijn). Dit materiaal zorgt ervoor 
dat je warmere voeten krijgt als het koud is en dat voeten juist koeler blijven als ze warm worden. Combineer de schoenen van Python 
Fresh met de Python Fresh sokken voor een optimaal resultaat.  

2. Het betekent niet dat de tong lek is. 
3. De tong blijft koelen ondanks de vochtigheid. 
4. Het vocht wordt opgenomen door je sok. Het kan dus zijn dat je sokken iets vochtiger worden op de wreef van je voet.  
 

Zorg dat de tong altijd blijft ventileren en deze niet afsluit door: 
1. je hand erop te leggen; 
2. een afsluitend pak aan te trekken. 

 
Juist gebruik en goed onderhoud verlengen de levensduur van je schoenen. Ook de juiste voetverzorging is belangrijk: 

1. draag sokken zonder naden, maar met Coolmax en Cordura en wissel deze dagelijks; 
2. verzorg je voeten goed., knip je nagels regelmatig; 
3. poets leren schoenen een keer per maand en wees alert op slijtage van de zolen / hakken; 
4. spuit je schoenen (excl. de tong) regelmatig in met een beschermspray; 
5. laat de schoenen op z’n tijd luchten. 

 
Advies over aan- en uittrekken van de schoenen: 

1. maak de sluiting van je schoenen volledig los; 
2. gebruik bij het instappen een schoenlepel; 
3. zet je voet zo ver mogelijk achterin de schoen en sluit de schoen zo dat je voet niet gaat schuiven in de schoen; 
4. trek niet aan de tong bij het aan- of uittrekken van  de schoen; 
5. doe de schoenen niet uit met de voet, dit om schade van de binnenvoering te voorkomen. 

 
Wij adviseren om de schoenen in te lopen, omdat:  

1. je schoenen in het begin, omdat alle materialen nog nieuw en de schoenen geheel gevoerd zijn, wat stug en stijf kunnen aanvoelen; 
2. de schoenen de vorm van je voeten nog moeten aannemen; 
3. er drukplekken kunnen ontstaan. Het is van groot belang de tijd te nemen om aan je nieuwe schoenen te wennen. Na iedere draagtijd is 

het van belang dat je je voeten goed controleert op drukplekken. 
 
Garantie op de schoenen van Python Fresh: 

1. er zit standaard een garantie van 6 maanden op de schoenen m.b.t. productiefouten; 
2. op gebruikersfouten zit geen garantie; 
3. wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van de schoenen. 

 
 
Veel plezier met het loopcomfort van je veiligheidsschoenen! 
 
 
We hebben de gebruiksaanwijzing zo volledig mogelijk willen maken. Mocht je tot nog vragen hebben of suggesties om onze service nog verder te verbeteren, laat 
ons dat dan weten via info@pythonfresh.nl.  
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