Eerste Hulp Bij Onderhoud
Gebruik van de leerverf

Stofzuig het meubel grondig. Reinig het leer met water en de ledercleaner (te
verdunnen met water). Laat het leer drogen.
Schuur het leer licht op met fijn P400 schuurpapier. De stiksels niet mee schuren!
Neem het leer af met droge doek (microvezel is goed statisch) zodat alle schuurstof
weg is.
Verf goed schudden voor gebruik en uitschenken in een lakbakje of direct op het
schuursponsje (voor de kleinere projecten)
Bij nieuw leer: Het vlak dat je gaat behandelen eerst afnemen met spiritus. Dat lost
de beschermende laag (siliconen) op waardoor je betere hechting krijgt. Bij gebruikt
leer is dat er al afgesleten en is spiritus dus niet nodig.
Zet een baantje leerverf met een lakroller (een kleine hoeveelheid verf ) en was het
leer met een draaiende beweging in met de harde kant van een schuursponsje. Dit
is om te “gronden” en de verf goed in de nerf van het leer te poetsen/ schuren. Je
moet dit dus niet zien als het definitieve kleuren. Het is normaal dat er soms lichte
vegen en draaiers te zien zijn. Die verdwijnen vanzelf na het verven.
TIP: zitten er kattenhaaltjes in het leer, ruwere plekjes of scherpere randjes in de
plooien? Schuur het leer dan (als de leerverf droog is) nog een keer plaatselijk op,
maak het stofvrij en poets het weer in met een beetje verf. Daar wordt het mooi glad
van…..
Daarna breng je de leerverf dun en gelijkmatig aan met de lakroller. Het is beter de
leerverf een paar keer dun aan te brengen dan in 1 x te dik. (zeker bij een
kleurverandering) Niet te hard drukken op de roller om luchtbelletjes te voorkomen.
Horizontaal en verticaal en diagonaal rolleren geeft het mooiste resultaat.
TIP: verf systematisch vlak voor vlak en van naad tot naad.
Tussen de behandelingen ca. 45 minuten laten drogen. Dan kan het tweede laagje
erop.
Verf niet een laag extra met het idee dat het beter is voor het leer. Goed is goed. Je
kunt beter nadien iets bijwerken dan nu te dik verven.
Voor in gebruik name van het meubel 2 dagen laten drogen.
Wens je de verf op een later moment nogmaals te gebruiken of het project de
volgende dag voort te zetten? Geen probleem spoel de roller uit, was het bakje af
en bij een volgend gebruik , zeef de verf dan eerst door een pantykousje.

Op ons Youtube kanaal kun je deze instructie ook als filmpje vinden.
Op onze Facebookpagina “Meubelkliniek Nederland “kun je het resultaat van je
project laten zien en tips en trucs delen met anderen….
Eigenschappen/bewaaradvies leerverf
Pas op voor kleding/textiel
Bij voorkeur verwerken boven 10 graden Celsius
Donker en vorstvrij bewaren. De leerverf is circa 5 jaar houdbaar/ bruikbaar.
De Leerverf is milieu vriendelijk en ongevaarlijk voor contact met de huid. Heb je een
gevoelige huid gebruik dan uit voorzorg een latex handschoen.
Verf is oplosmiddelenvrij en bevat geen gevaarlijke dampen, je kunt gerust
binnenshuis verven
Je kunt de gebruikte materialen gewoon afwassen onder de kraan
Bewaar de leerverf buiten het bereik van kinderen en huisdieren
Het gebruik en resultaat van de leerverf is voor eigen risico
Heb je vragen? Bel gerust 0162- 22 33 90 of mail info@meubelkliniek.nl

