Skötselråd för möbler i läder

TACK för att du valt att köpa din möbel hos oss! Vi hoppas att du kommer att trivas med
din möbel en lång tid framöver. Nedan delar vi med oss av våra erfarenheter och
kunskaper om hur du tar hand om din möbel på ett bra sätt.
Hälsningar Möbelmästarna

Uppackning och montering

Om emballaget är skadat när du tar emot din möbel, packa då upp paketet och kontrollera om det finns skador på
den. Gör detta innan personalen från butiken lämnar ditt hem, så att även de ser skadan. Montera aldrig möbeln
direkt mot golvet, utan använd till exempel en ren filt som underlag. På så sätt skyddar du din möbel mot repor. Var
extra rädd om hörn och kanter, som lätt skadas av stötar. Om något fattas vid leverans, vänd dig till butiken omgående. Använd inte möbeln under tiden, då alla möbelns delar är viktiga för att den ska fungera.

Lädrets egenskaper

Läder är ett levande material som åldras vackert. Precis som trä, är det en naturprodukt och det finns inte två hudar
som är likadana. Naturliga märken från exempelvis insektbett och ärr kan förekomma och är en del av lädrets utseende. Likaså skiftar strukturen från hud till hud. Lädrets fibrer reagerar på solljus, värme, damm och smuts och
behöver därför en viss omsorg för att inte skadas och få fläckar eller färgförändringar. Det finns olika typer av läder
så som anilin, semianilin, täckfärgat läder och bycast. Det finns vissa skillnader i dessa läder som gör att man får ta
hand om möbeln på olika sätt beroende vilket läder den är tillverkad av.

Var snäll mot din möbel!
Undvik att placera din möbel i direkt solljus eller nära en värmekälla, som till exempel en kamin eller ett element.
Bär soffan eller fåtöljen genom att lyfta i hela stommen, inte lyfta i till exempel endast armstödet. Detta kan
skada både lädret och sömmarna.
Alla typer av stoppning och textila material ändrar sig med tiden. Om möjligt, flytta sitt- och ryggdynorna så
att stoppningen kan mjukna mer jämnt över hela möbeln. Annars kan du sitta i hela möbeln och inte endast
på samma plats, så får du ett mer naturligt jämnt slitage. Puffa till lösa dynor och kuddar då och då, så att de
behåller sin snygga form.
Tänk på att nya kläder kan torrfälla, som till exempel nya jeans. Var också uppmärksam på att kläder kan ha
dragkedjor och nitar som rispar.
Var noga med att inte spilla mat, godis och snacks i möbeln. Även små mängder fett kan skada lädret och dels
ge fläckar, dels göra det mindre tåligt.
Använd möbeltassar på möblerna för att skydda ditt golv. Använd inte möbeltassar som spikas fast.
Använd möbeln till det den är avsedd för. En soffa är byggd för att sitta i, inte användas som sovplats. Soffans
armstöd är just ett armstöd och inte en sittplats. Samma sak gäller för alla möbler och tänker du på detta har
du glädje av din möbel längre.

Behandling och rengöring

Många läder har behandlats med någon typ av ytskydd, men då möbeln används och utsätts för fett och svett från
huden, bryts skyddet ner och resultatet kan bli missfärgningar. Därför behöver du vårda möbeln då och då. Innan du
tar möbeln i bruk, rekommenderar vi att du behandlar den med Leather Protection Cream och då särskilt möbler i
anilin, eftersom detta läder är extra känsligt för fläckar och missfärgningar.
Torka din möbel regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och lös smuts, som kan slita på lädret. Glöm
inte vecken. Dammsug alltid möbeln innan rengöring med mjukt borstmunstycke. Om du får fläckar på din möbel behandla
dem så snart som möjligt. Sug upp fläcken, istället för att gnida.
För att hålla din möbel fin, rengör och behandla den med lädervårdsmedel då och då. Vi rekommenderar att du använder Leather Masters Leather Clean & Protect (ej möbler i bycast, se nedan).

Anilin

Anilinläder är genomfärgat läder utan täckfärg eller lack. Det betyder att naturliga märken som taggtrådsmärken kan
finnas. Det är en del av lädrets charm. Anilin är mjukt och andas, samtidigt som det är känsligt för spill och fläckar.
Behandla din lädermöbel med Leather Protection Cream innan användning för att skydda mot smuts och spill.

Semianilin

Semianilin är ett anilinläder som behandlats med ett skyddslager för att öka tåligheten mot fläckar. För övrigt har
semianilinet gemensamma egenskaper som anilinet och de naturliga märkena kan även finnas på detta läder.

Täckfärgat läder

Jämfört med anilinläder har det täckfärgade lädret fått ytterligare skydd på ytan, samt färg. Lädret andas mindre och
är därför också tåligare och mer motståndskraftigt än anilin.

Känsliga läder

Nubuck och Mocka är slipade läder och är därför känsliga för fläckar. Vi rekommenderar att använd Nubuck Cleaner
& Preotection för att rengöra mocka/nubuckläder. Tänk på att nubuck och mocka är extremt känsligt; testa alltid
produkten på ett dolt ställe före behandlingen.

Konstläder

Vinyl, PU-Läder, Regenererat och Bonded läder ingår i gruppen konstläder. Dessa material har inget med läder att
göra förutom Regenererat och Bonded läder som till viss del består av malt läder. Vi rekommenderar dig att använda
Leather Master Scandinavia Conditioner för Vinyl som är mjukgörande och ger ett visst skydd.

Vi rekommenderar:

Leather Clean
& Protect

Nubuck Clean
& Protection

Butik:..........................................................................................................................................
Säljare:......................................................................................................................................

Conditioner

