
 

  
 

Załącznik do Sprawozdania z Badań Nr 4316/12/2020/F/1 

 

Nazwa produktu: Pasta do obuwia ARAMIS 2 

Numer próbki: 16117/12/20 

Rodzaj badania: Badania aplikacyjne chemii gospodarczej 

Data rozpoczęcia badań: 19.01.2021 

Data zakończenia badań: 02.02.2021 

 

Cel badań 

 
Celem badań była ocena i weryfikacja deklarowanego przez Producenta działania (właściwości) wyrobu. 
 

Metodyka badań 

 
Badania aplikacyjne przeprowadzone zostały na 20-osobowej grupie probantów w warunkach domowych. 
Badaną próbkę stosowano zgodnie z zaleceniami Producenta. Po 2 tygodniach stosowania poproszono 
probantów o wypełnienie (anonimowo) karty oceny zgodnie z własnymi odczuciami. 
 

Sposób użycia i częstotliwość stosowania 

 
Na suchą skórę butów, oczyszczonych z brudu i kurzu, nanieść cienką warstwę pasty. Po wyschnięciu 
wypolerować. 
 

Deklarowane przez producenta działanie/właściwości wyrobu 

 
Deklarowane przez producenta działanie/ właściwości wyrobu zawarte w treści pytań karty oceny. 
 

Charakterystyka i skład grupy biorącej udział w badaniu 

 

Całkowita liczba osób: 20  

Podział grupy ze względu na płeć: Kobiety 70% Mężczyźni 30%  

Podział grupy ze względu na wiek: 18-30 lat 40%                

 31-40 lat 40%                

 41-50 lat 15%                

 51-60 lat 5%                

 >61 lat 0%                
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WYNIKI BADAŃ 

 

 Badana cecha/działanie Możliwość odpowiedzi Ilość osób   

 
Konsystencja 

odpowiednia 100%  

 zbyt gęsta 0%  

 zbyt rzadka 0%  

 Czy konsystencja pasty pomaga 
skórze zachować elastyczność, 

utrzymuje skórę miękką, 
elastyczną i wodoodporną? 

TAK 100%  

 
NIE 0% 

 

 

Wydajność 

bardzo duża 5%  

 duża 75%  

 średnia 20%  

  mała 0%  

 bardzo mała 0%  

 

Rozprowadzanie na butach 

bardzo łatwe 35%  

 łatwe 60%  

 średnie 5%  

 trudne 0%  

 bardzo trudne 0%  

 

Polerowanie 

bardzo łatwe 20%  

 łatwe 75%  

 średnie 5%  

 trudne 0%  

 bardzo trudne 0%  

 

Ochrona butów przed wilgocią 

bardzo wyraźna             30%  

 wyraźna             55%  

 przeciętna             15%  

 mała             0%  

 brak             0%  

 Czy produkt impregnuje i 
utrzymuje właściwości 

wodoodporne buta? 

TAK 100%  

 NIE 0%  

 

Nadanie połysku 

bardzo wyraźne             15%  

 wyraźne             75%  

 przeciętne             10%  

 małe             0%  

 brak             0%  

 

Zdolność produktu do odnowienia 
koloru butów 

bardzo duża 50%  

 duża 30%  

 średnia 20%  

 mała 0%  

 brak 0%  

 
Czy produkt jest odpowiedni do 
obuwia z membraną Gore-Tex? 

tak 70%  

 nie 0%  

 nie dotyczy 30%  
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 Badana cecha/działanie Możliwość odpowiedzi Ilość osób  

 Czy pasta ogranicza oddychalność 
buta? 

nie 100%  

 tak 0%  

 
Czy produkt jest odpowiedni do 

obuwia ze skór licowych? 

tak 65%  

 nie 0%  

 nie dotyczy 35%  

 

Poprawa ogólnego wyglądu butów 

bardzo wyraźna      40%  

 wyraźna             45%  

 przeciętna             15%  

 mała             0%  

 brak             0%  
 
 

Badana cecha/działanie 

Ilość osób [%] 

TAK 
NIE JESTEM 

ZDECYDOWANA/-Y 
NIE 

Czy kupił(a)by Pan/Pani produkt  
w przyszłości? 

85 15 0 

 

Badana cecha/działanie 

Ilość osób [%] 

Bez zastrzeżeń W trakcie choroby Po przebytej chorobie 

Stan zdrowia w czasie trwania badania  100 0 0 

 

Badana cecha/działanie 
Ilość osób [%] 

NIE TAK 

Czy podczas badania aplikacyjnego przyjmował/a 
Pan/Pani leki?  

100 0 

                                                                                           
 

PODSUMOWANIE 

 

Pasta do obuwia ARAMIS 2  to produkt, którego parametry użytkowe zostały pozytywnie ocenione 

przez probantów. Produkt posiada odpowiednią konsystencję (100% odpowiedzi), dużą i bardzo dużą 

wydajność (80% odpowiedzi), łatwo i bardzo łatwo się rozprowadza na butach (95% odpowiedzi), a 

także poleruje (95% odpowiedzi). Produkt wyraźnie i bardzo wyraźnie chroni buty przed wilgocią (85% 

odpowiedzi) oraz nadaje im połysku (90% odpowiedzi). Ponadto pasta posiada dużą i bardzo dużą 

zdolność do odnowienia koloru butów (80% odpowiedzi), a również impregnuje i utrzymuje 

właściwości wodoodporne buta (100% odpowiedzi). Zdecydowana większość ankietowanych 

zauważyła wyraźną i bardzo wyraźną poprawę ogólnego wyglądu obuwia oraz wyraziła chęć zakupu 

tego produktu w przyszłości (85% odpowiedzi). 

 
KONIEC Załącznika 

 

Sporządzono dnia: 
08-02-2021 

Opracował: 
Pracownik JARS nr: 611 

Autoryzował: 
S9 

Zatwierdził: 
Pracownik JARS nr: 239  

 


