
Instructies: 

 

Stap 1: Schade herstellen 

 Dit is de eerste stap bij het maken van een reparatie en is eenvoudiger dan u denkt! 

 Bepaal de grootte van de schade. 

 Bereid het gebied voor door het oppervlak schoon te maken en ruw leer weg te knippen. 

 Leg de sub-patch achter het leer. 

 Lijm de sub-patch stevig op zijn plaats. 

 Gebruik de Heavy Filler om eventuele gaten / gaten in het leer te vullen. 

 Breng de Heavy Filler in een paar dunne lagen aan om het glad te maken met het oppervlak. 

 

Stap 2: Passend bij de kleur 

Selecteer de kleur die het beste bij uw leer past wanneer u uw bestelling plaatst.  

Dit geeft je een kit met een vooraf afgestemde kleur die dicht bij het leer komt.  

Je kunt vervolgens de tinten die in elke set zitten, mixen om het perfect te laten matchen. 

 

Selecteer eenvoudig de kleur die het beste bij uw leer past. Je kunt dan alle tinten van deze kleur 

matchen met de kit van licht naar donker. 

De crèmekit kan bijvoorbeeld worden gekleurd om bij elke crème te passen en de kit wordt ook 

geleverd met tinten die bij verschillende soorten crème passen - je kunt een beetje rood toevoegen 

om de crème roze / roze te maken. Geel maakt het een helderdere gelige crème en wit maakt het 

bleek. Voeg zwart toe om het donkerder te maken of verander het in beige. 

Kortom, elke kit wordt geleverd met de juiste tinten die overeenkomen met een enorm spectrum 

van vergelijkbare kleuren! 

 

Voor speciale reparaties vraag even naar de desbetreffende reparatie gidsen/ instructies zoals 

bijvoorbeeld het repareren van brandgaten, scheuren, sneden, kattenkrabbels en/of gaten in het 

leder. 

 

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 
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