GEDEKVERFD LEDER
Deze huiden worden bijna altijd ook eerst aniline geverfd in een vat. Dat voorkleuren is netjes
maar niet van wezenlijk belang, omdat er nadien een dekkende verflaag op het leder wordt
gespoten. Deze deklaag beschermt uw leder tegen het intrekken van vocht en geknoei. Op
± 90% van van de lederen meubels wordt tegenwoordig dit leder verwerkt.
Ook in deze afwerking is er weer verschil in duurder en goedkoper leder. Is het leder heel glad en
dun afgespoten, en ziet u toch nog kenmerken van de huidstructuur, dan hebben ze hiervoor de
wat mooiere huiden gebruikt. Is er in het dik afgespoten leder een dikke lederprint gedrukt dan
vallen correcties, krassen en littekens niet echt op en kunnen ook de minder mooie huiden
worden gebruikt. Ook hier geldt weer, hoe mooier en duurder het leder hoe eerder het kan
slijten.

Onderhoud:

Het onderhoud van gedekverfd leder is minder moeilijk. 2 tot 4 keer per jaar schoonmaken met
Leather Cleaner en daarna in de lederprotector zetten. Hebt u een gedekverfd wit bankstel dan
zult u bij intensief gebruik wat meer moeten schoonmaken. Met bijv. een zacht borsteltje het vuil
uit de poriën of de print poetsen. Wordt het leder kaal of krijgt het krassen dan kunt u het best
gekleurde lederprotector gebruiken om het enigszins terug te kleuren.
Tips:

·

·
·
·

Een doekje wat eerder gebruikt is voor andere doeleinden (met Glassex of andere schoonmaakmiddeltjes)
mag nooit gebruikt worden voor het schoonmaken van het leder omdat er altijd reststoffen in een doekje
achterblijven. Deze reststoffen kunnen alle ledersoorten zeer schadelijk aantasten. Altijd wrijvend
schoonmaken, niet schrobben.
Plaats het meubel niet direct bij en warmtebron of in zonlicht om snelle uitdroging en verkleuring zoveel
mogelijk te voorkomen.
Gemorste vloeistoffen dient u direct op te deppen.
Alleen schoonmaken met Leather Cleaner, in geen geval gebruik maken van huishoudmiddelen. Deze
kunnen de beschermlaag aantasten.

Producten:

Reiniging:
Onderhoud:

Leather Cleaner
Leather Protector

