PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

Underhållstips för möbler i läder / skinn
Viktig information!
Det är normalt 3 års reklamationsrätt på nyinköpta möbler.
Men det är viktigt att vara medveten om att det ställs vissa
krav på användaren.
Rengöring och underhåll är
en förutsättning för möbelns
hållbarhet. Skada som beror
på bristande underhåll kommer
inte att kunna reklameras. Det
är därför viktigt att följa dessa
instruktioner.

Behandla din nya lädermöbel med COLOURLOCK Leather Cream
med en gång när den är ny.
På grund av miljö- och utsläppsregler har inte garveriet möjlighet att
använda så mycket krom som tidigare. Detta ställer högre krav på
regelbundet underhåll av möbeln. Leather Cream innehåller antioxidanter som är verksamma i lädret i ca 6 månader. Om Leather
Cream används 2 gånger per år förlängs livslängden, komforten och
skönheten på möbeln avsevärt.
Leather Cream fördröjer solblekning och krackelering av finishen
tack vare att den innehåller UV-filter (solskyddsmedel). Dessutom
förbättras lädrets följsamhet och känsla av de ingående mjukgörande
ämnena.
I setet COLOURLOCK Leather Care ingår även Leather Soap
som är en mild men effektiv tvål. De flesta rengöringsmedel har högt
pH-värde (alkaliska) vilket inte lädret mår bra av. Använd Leather
Cream i anslutning till rengöringen så neutraliseras pH-värdet igen.
Ett bra tips för underhåll är att blanda 1 del matättika med 9 delar
vatten. Fyll detta på en sprayflaska och spraya på de mest utsatta
områdena, t ex armstöd och nackstöd en gång var 14:e dag och
eftertorka med en ren luddfri trasa. Ättikan avlägsnar oönskat fett
samtidigt som den neutraliserar pH-nivån i lädret.
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Var försiktig med effektfärgat läder. Det översta färglagret är som
regel fettlösligt. Var extra försiktig vid rengöring av arm- och nackstöd. Det är viktigt att avlägsna fett från dessa ytor eftersom färgen
kan lösas upp av fett. Effektfärgat läder skall behandlas med
COLOURLOCK K-25 när möbeln är ny.
Även till ljusa skinn rekommenderas COLOURLOCK K-25 när
möbeln är ny. Denna behandling förhindrar att torrfällning från t ex
jeans, prydnadskuddar och trycksvärta fastnar i lädret.
Önskas ytterligare information - be butikspersonalen om hjälp.

