Onderhoud en reiniging leer
Waarom echt leer?
Leer is niet gemaakt, het is een natuurproduct. En dat maakt leer zo bijzonder. In de loop der
jaren wordt leer alleen maar mooier. Dat komt door de kleurnuances die ontstaan doordat niet
alle delen van de huid evenveel kleurstof opnemen. Door het type bewerking van het leer
komen deze nuances het mooiste in zicht. Het feit dat tijdens gebruik, in het leer, ruimte en
plooien kunnen ontstaan is geen negatieve eigenschap, het is juist een bevestiging van de
natuurlijke eigenschappen van het leer.

Welke leersoorten zijn er allemaal?
Leer kan van verschillende dieren afkomstig zijn: een rund, schaap of varken. Leer is een echt
natuurproduct waarvan de kwaliteit sterk uiteen kan lopen. We kennen de volgende
leersoorten:
- Kalfsleer, leer wat gemaakt wordt van de huiden van jonge kalveren. Dit leer heeft een fijne
nerf. Hierdoor voelt het zacht aan, is het veerkrachtig en licht in gewicht. Doordat een jong
kalf nog ruim in het vel zit, ontstaan er veel plooien. Deze plooien zijn later als strepen
zichtbaar in het leer.
- Runderleer; leer dat komt van volwassen runderen. Dit leer heeft een grove nerf, als je dit
leer buigt, dan ontstaat er meer plooivorming dan bij kalfsleer. De huid van runderen is vrij
dik, daarom wordt de huid gesplitst. Buiten de laag runderleer, ontstaat ook splitleer. Splitleer
is de onderste en dunne laag leer. Door het splitten wordt het leer minder sterk.
- Suède; leer met de vleeszijde aan de buitenkant. Suède kan van verschillende dierenhuiden
gemaakt worden. Deze vleeszijde wordt een aantal malen geschuurd om het leer een velours
uiterlijk te geven en zacht aan te laten voelen. Suède kan afgeven op kleding. Het is aan te
raden om het suèdeproduct in te spuiten met een beschermend onderhoudsmiddel.
- Nubuck; leer heeft een fluweelachtig uiterlijk, doordat de nerfzijde van het leer licht is
afgeschuurd. Ook nubuck kan van verschillende dierenhuiden gemaakt worden. Deze
toepassing van leer vertoont snel kale plekken en moet daarom regelmatig met een (koper)
borsteltje worden opgeruwd. Net als suède moet nubuck behandeld worden met een
beschermend onderhoudsmiddel.

Alle leersoorten hebben regelmatig een onderhoud- en reinigingsbeurt nodig. Dat betekent dat
je leren meubel af en toe afgeborsteld of voorzichtig afgezogen moet worden. Om je leren
meubel lang mooi te houden is het belangrijk dat je deze beschermt tegen direct zonlicht. Leer
droogt anders uit en verliest zijn kleur.

Gebruiktips leer
Zonlicht
Leer kan verkleuren in direct zonlicht. Je kan dit beter vermijden.
Warmtebron
Een leren bankstel kan uitdrogen als het naast een warmtebron wordt geplaatst.
Warmtebronnen in de directe nabijheid van je leren bank of fauteuil hebben ook invloed op de
kleur. Vlak bij een centrale verwarming of kachel kan een leren meubel onder invloed van de
warmte fletser worden.
Uitdroging
Droge lucht kan leer uitdrogen. Het is daarom belangrijk om de luchtvochtigheid in je kamer
op peil te houden met waterverdampers. Dat is niet alleen beter voor het leer, maar ook
prettiger en gezonder voor jezelf.
Plooivorming
Bij dagelijks gebruik van je leren zitmeubel is plooivorming in armleggers, zit- en rugkussens
gebruikelijk. Daardoor verandert ook het uiterlijk van je zitmeubel. Het gaat er ‘gebruikt’
uitzien. Dat is heel normaal. Het hoort bij de eigenschap van leer en is niet iets om je zorgen
over te maken.
Chemicaliën
In haarlak, gel, nagellak, lijm en andere vluchtige producten zit aceton. Als één druppeltje
hiervan op het leer komt, zit je met een onherstelbare beschadiging. Leer is ook voor andere
chemicaliën erg gevoelig.

Reinigen leer
1. Nappaleer, onbehandeld
2. Nappaleer, onbehandeld en extra impregnatie
3. Nappaleer, licht gepigmenteerd
4. Nappaleer, gepigmenteerd met dikkere toplaag
5. Ruw- of nubuckleer

Leer 1*, 2* en 3*:
Wanneer een vlek in je leren meubel is getrokken, behandel je deze het beste met zeep zonder
loogzout en afgekookt water. Het is belangrijk dat je het leer van naad tot naad behandeld
(niet alleen de vlek). Was het leer na reiniging goed uit met water, zodat er geen zeepresten
achterblijven.
*Behandel je meubel regelmatig met leerreinigingsmiddel en leercrème.
Leer 4*:
Behandel dit leer regelmatig met leerreinigingsmiddel en leercrème.
Leer 5*:
Naast afborstelen en stofzuigen moet deze leersoort regelmatig met een reinigingsdoek voor
ruwleer worden verzorgd en gereinigd. Gebruik voor dit leer alleen sprays die speciaal
bedoeld zijn voor ruw- of nubuckleer. Hoe sneller vlekken worden behandeld, hoe groter de
kans dat ze volledig verdwijnen.

Reinigingstabel bij vervuiling
1* nappaleer, onbehandeld;
2* nappaleer , onbehandeld en extra impregnatie;
3* nappaleer, licht gepigmenteerd;
4* nappaleer, gepigmenteerd met dikkere toplaag;
5* ruw- of nubuckleer

REINIGINGSMETHODE A – B – C - D
A Onmiddellijk met keukenpapier/-doek opdeppen, niet wrijven. Behandelen met
gedestilleerd water en laten drogen. Eventueel herhalen en met zeep zonder loogzout
behandelen. Steeds van naad tot naad wassen, niet alleen de vlek uitwassen.
B Alle resten met de stompe kant van een mes voorzichtig van het leer verwijderen.
Vervolgens met keukenpapier/-doek schoonmaken en met gedestilleerd water afwassen. Het
in het leer achterblijvende vet kan niet volledig worden verwijderd. De vetvlek werkt er zich,
door de luchtdoorlatendheid van het leer, zelf uit.
C Alle resten met de stompe kant van een mes voorzichtig van het leer verwijderen.
Vervolgens met keukenpapier/-doek schoonmaken en met gedestilleerd water afnemen.
Daarna met een reinigingsdoek voor ruwleer bewerken als het leer droog is. De vetvlek werkt
zich vanzelf uit het leer.
D Deze vlekken en veranderingen kunnen alleen door specialisten goed worden verwijderd.
Om ze minder zichtbaar te maken, kan je advies A volgen.

*Het verwijderen van hardnekkige vlekken (zoals bloed, inkt, enz.) kan je het beste aan
specialisten overlaten. Ga voor meer informatie
naar: http://www.polsterservice.de/nl/geschaeftsbereiche/index.html

