Verschillende soorten leer
U kunt de uitgebreidere informatie downloaden op onze
website www.berendsencollection.nl.

Deze informatie is voor iedere gebruiker van belang om eventuele misverstanden en klachten door verkeerd gebruik en/of onderhoud te voorkomen
en om tevens de levensduur van uw
zitmeubel te verlengen, zodat u langer
kunt genieten van uw aankoop!

Onderhouds advies
Speciaal voor Leer

Leder is zacht en soepel,
elegant, tijdloos en mooi,
taai en oersterk,
leefbaar en ademend.
Leder blijft waardevast
Leder wordt door gebruik pas mooi!
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Algemene informatie leer
Nieuw leer is voorzien van een zogeheten
Finishlaag. Dat is een laag met voedingsstoffen. Die
voedingsstoffen worden langzaam maar zeker
door het leer verbruikt. Naarmate de voedingsstoffen verminderen dienen ze te worden aangevuld. Wanneer er niet wordt aangevuld kan de
Finishlaag breken en kan er na verloop van tijd
vocht onder de laag komen. Daardoor kunnen er
stukken gaan loslaten. Te weinig onderhoudsmiddel is funest voor het leer, evenals overtollig onderhoudsmiddel. Overtollig onderhoudsmiddel
dringt namelijk door de Finishlaag heen. Daardoor
gaan de voedingsstoffen drijven en verliest het zijn
hechting met het leer.

Onderhoud leer


Behandel leer 2 à 3 keer per jaar



Voor de behandeling altijd reinigen zodat
het leer schoon en schraal wordt.



Breng het onderhoudsmiddel aan om het
leer te voeden + beschermen.

(Bezoek onze website voor meer informatie:
www.berendsencollection.nl)



Scherpe voorwerpen zoals armbanden en polshorlogebandjes kunnen leiden tot extra slijtage zoals krassen op de armleggers.



Nooit afstoffen met een pluizende doek. Gebruik
voor dagelijks onderhoud een schone doek. Regelmatig met een zachte doek afstoffen.



Een sleutelbos, portemonnee of knoop op de achterzak kan zorgen voor slijtage/krassen op het zitkussen.





Spijkerstof kan afgeven en is harder dan de bovenlaag van het leder. De slijtage van het oppervlak
wordt hierdoor versneld.

Reinig en voedt het leder twee tot vier keer per
jaar met het juiste onderhoudsproduct. Zo
houdt u het leder soepel en krijgt het
voldoende voeding.



Zorg dat er geen zand op het leer komt. Zand is erg
scherp en bij wrijving wordt het leder ernstig beschadigd.

Probeer onderhoudsmiddelen altijd uit op een
onopvallende plek. Zo kunt u zien of het onderhoudsmiddel niet verkeerd op het leder aanslaat.



Vermijdt hard wrijven over leder.







Zet uw meubelstuk niet in direct zonlicht. Leder
verkleurd in dat geval zeer snel. Bij gedekverfd leder
kan het barstjes in het oppervlak veroorzaken.

Besteed extra onderhoud aan de plekken waar
uw handen en uw hoofd in aanraking met het
leder komen. Er bestaat een kans dat op die
plaatsen vetaanslag ontstaat.



In onder andere haarlak, nagellak en velpon zit aceton.
Een druppel kan al funest zijn voor uw bank. Het geeft
namelijk ernstige en blijvende schade. (Dit geldt ook
voor andere sterke chemicaliën.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:



De vochtigheidsgraad van de kamer waar u uw meubel
heeft staan moet tussen de 40% en 60% zijn.



Leder nooit schoonmaken met vlekkenwater, oplosmiddel, terpentine of schoenencrème.



Gebruik een speciale/aparte doek voor het reinigen
van uw leren meubel. Dit zodat er geen vuil en resten van reinigingsmiddel op het leder komen.
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