
 

De ideale set voor het herstellen of repareren van een oud, versleten of vervaagd lederen 

stuurwiel. 

 Makkelijk te gebruiken 

 Professionele resultaten 

 Reinigen en ontvetten, repareren, vervangt kleur 

 Voer bijna onzichtbare reparaties uit 

 Robuuste, langdurige restauraties 

 

INSTRUCTIES 

We raden u aan om het stuur grondig te reinigen met Leather Ultra Clean en te laten drogen 

voordat u probeert een reparatie uit te voeren. 

 

1.Schuur het leer voorzichtig met schuurpapier met korrel 320; meer aandacht te besteden 

aan gebarsten, ruwe of afbladderende gebieden. Schuur deze gebieden met meer druk om 

het leer glad te maken. 

 

2.Bevochtig een doek met de vloeibare ontvetter en veeg het hele oppervlak van het leer af. 

Als er zich delen met vet ophopen, moet de vloeibare ontvetter worden gebruikt om het vet 

te verwijderen en de gebieden te ontsmetten. Zwaar vervuilde gebieden zullen donkerder 

lijken dan de kleur van het leer. Breng meer lederen ontvetter aan op een doek en wrijf in 

een cirkelvormige beweging op de vettige gebieden. Het uitoefenen van zware druk met de 

doek zal helpen bij het verwijderen van het vet. Blijf de vloeibare ontvetter in de rest van het 

getroffen gebied in werken en draai de doek als deze vuil wordt met het vet. Laat drogen 

(droogtijden van de ontvetter kunnen worden verminderd tot ongeveer 10 seconden met 

behulp van een haardroger). Inspecteer het gebied en herhaal het proces indien nodig. U 

moet het proces herhalen totdat het donkere, met vet bevlekte gebied lichter lijkt als het 

droog is. Dit geeft aan dat de lederen ontvetter het vet heeft verwijderd. 

 

 



3.Bevochtig met een droge doek met de alcoholreiniger en veeg het hele oppervlak van het 

leer af. Hiermee worden eventuele resten van de vorige producten verwijderd en wordt het 

leer verder voorbereid. Laat het leer drogen voordat u doorgaat naar de volgende stap. 

 

4.Na de vorige stappen kan het leer vezelig of ruw zijn geworden; met het gebruik van de 

lederen binder kunnen deze gebieden worden versterkt en gerepareerd. Breng het lederen 

bindmiddel aan op de spons en wrijf het in de beschadigde delen. Het moet worden 

aangebracht in lichte lagen onder druk om het product in de vezelstructuur te laten weken. 

Laat het bindmiddel drogen (dit kan worden versneld met behulp van een haardroger). 

 

5.Breng de zelfklevende kleurstof aan op het stuur met een nieuwe spons. Gebruik een 

lichte, gelijkmatige, deppende beweging om de kleur op te bouwen. Verschillende lichte 

lagen geven een veel beter resultaat dan een paar dikke lagen. Droog elke laag voordat u 

verdergaat met de volgende. Blijf de kleur opbouwen totdat u tevreden bent dat het hele 

gebied gekleurd is. 

 

6.Het stuur kan na 3 uur als normaal worden gebruikt, maar zal na 7 dagen uitharden. Na 7 

dagen raden we aan om Leather Protection Cream te gebruiken om de kwaliteit van het leer 

te behouden en verdere vetophopingen te voorkomen. 

 

Elke set biedt voldoende product om een enkel lederen stuurwiel volledig te repareren en te 

herstellen. 

Bewaren op een koele, droge plaats, niet in direct zonlicht. Na opening moeten de 

producten in de set binnen een jaar worden gebruikt. 

 

 

Mocht u toch nog twijfelen of vragen hebben over onze instructies, aarzel dan niet en neem 

dan vooral contact op met ons bedrijf Meubelkliniek Limburg zodat wij u verder kunnen 

helpen. 

045 -5411337 

info@meubelklinieklimburg.com 

 

mailto:info@meubelklinieklimburg.com

