Eerste Hulp Bij Onderhoud
Gebruik van de lederfiller

Bij gaatjes/ scheurtjes/ winkelhaakjes:
Knip een rondje uit leer of uit het zwarte doek. Het rondje moet groter zijn dan de
afmeting van de scheur/ gaatje.
Druk het stukje doek / rondje leer in het gaatje of door de scheur zodat het onder
het leer komt te liggen. Doe wat secondelijm op en onder de randen en verdeel met
de punt van een paperclip of tandenstoker gelijkmatig de lijm tussen de randen van
de materialen. Druk alles even aan en laat het goed drogen.
Het kan zijn dat de randen door de lijm hard en ruw worden. Dat is niet erg want als
het allemaal goed droog is dan schuur je dat mooi glad en weg met P400
schuurpapier.
Voor diepe craquelé/ barsten (die dus niet helemaal “door” zijn):
Schuur de craquelé of de barst zo glad mogelijk op en reinig daarna met spiritus. De
spiritus maakt het leer en de oude leerverf week waardoor de harde randen
soepeler /gladder worden. Je kunt gerust stevig poetsen daar wordt het mooi glad
van.
De lederfiller aanbrengen:
Doe wat lederfiller in de scheur/ het gaatje/ de craquelé of barst en strijk dit glad
met je vinger/ spateltje/ mesje. Heel goed laten drogen, enkele uren.
Herhaal dit in fases totdat alles gevuld en echt heel goed uitgehard is (steeds weer
enkele urenlaten drogen). Schuur dan het plekje op totdat alles mooi glad is.
TIP: Met een beetje water op je vingertop kun je oneffenheden tussentijds uitwrijven,
glad maken. Daarna kan de plek met filler /het leer / het meubel geverfd worden.
TIP: Ga je het hele meubel verven dan kun je gerust om de filler heen werken. Dus je
kunt de rest van het meubel/ alles al helemaal behandelen en verven terwijl je het
plekje waar de filler aan het drogen is “ontziet”. Als de filler uitgehard is dan werk je
dat nog even bij met de leerverf .
Na het gebruik van Lederfiller moet je altijd het leer verven / bijkleuren met leerverf.
Zie verder de aanwijzingen “Gebruik van de leerverf”

Eigenschappen/bewaaradvies filler
Pas op voor kleding/textiel
Donker en vorstvrij bewaren
Filler is milieu vriendelijk en ongevaarlijk voor contact met de huid
Filler is oplosmiddelenvrij en bevat geen gevaarlijke dampen
Je kunt de gebruikte materialen gewoon afwassen onder de kraan
Het gebruik en resultaat van de filler is voor eigen risico
Als je vragen hebt bel gerust 0162- 22 33 90 of mail info@meubelkliniek.nl

