Eerste Hulp Bij Onderhoud
Gebruik van de lederreiniger

Stofzuig eerst een keer het meubel voordat je nat gaat reinigen.
Om het leer voor het verven te reinigen en te ontvetten gebruik je de lederreiniger.
Dit product verdun je met warm water (ongeveer in dezelfde verhouding als bijv.
allesreiniger maar afhankelijk van de vervuiling kan er gerust meer reiniger in het
water gedaan worden.)
Met de schuurkant van een pannensponsje (een beetje uitknijpen voor gebruik)
maak je het leer schoon met een draaiende beweging. Maak liever een paar keer
een klein emmertje sop dan in 1 x een grote emmer. Het sop moet een beetje op
het leer gaan schuimen als je schoonmaakt. Daarna neem je het leer nog een keer
af met een vochtige microvezeldoek die je steeds in een schone emmer water
uitspoelt. (zo blijft het sop langer bruikbaar) Laat het leer even drogen. Maak het leer
droog met een oude lor daar waar het elkaar raakt (rug/ zit en overgang naar de
armen) je kunt er ook keukenrol o.i.d tussen stoppen.
Wrijf niet te lang en te nat op 1 plaats, het leer kan dan “week” worden en gaan
korrelen. Op zich is dat geen ramp, je kunt het later weer bijschuren met P 400, maar
voorkomen is beter natuurlijk.
Is het leer erg vervuild dan herhaal je de behandeling nadat het leer de tijd heeft
gehad eerst goed te drogen.
TIP: Is het leer ergens heel erg vet: meng een dop ammoniak door het sopje
Is het leer nieuw of is het leer recent behandelt met een siliconen houdend product?
Neem dat leer dan na het reinigen en het drogen nog een keer extra af met pure
brandspiritus (met een oude theedoek/ pluisvrije lap). Dit kun je zien als een
oplosmiddel…. Gebruik spiritus dus nooit om een keer je leren meubel of een vlekje
op het leer te verwijderen. Daar is spiritus niet geschikt voor, de verf gaat er af. Dus
alleen gebruiken vóór het verven en nooit erna.
Het gebruik van de lederreiniger is voor eigen risico
Heb je vragen bel 0162 -22 33 90 of mail info@meubelkliniek.nl
Buiten bereik van kinderen bewaren
Uitsluitend gebruiken voor glad leer (geen nubuck of suede)
Vorstvrij bewaren

