
 

INSTRUCTIES 

 Aanzienlijke schade aan de linkerkant 

De wrijving veroorzaakt door wrijven tegen het leer in heeft in de loop 

der jaren geresulteerd in een gat en veel slijtage aan het oppervlak. 

Deze lederen stoelkit kan worden aangevuld met de Leather Repair Kit 

en de Small Leather Color Kit. 

 

 

 

 

 

 1. Maak de lederen autostoel klaar 

De eerste stap om het leer voor te bereiden op reparatie. Wrijf 

voorzichtig met het leervoorbereidings- en schuurpapier uit de 

Colorant Kit over het leeroppervlak om opgehoopt vet en oliën te 

verwijderen. 

Deze stap wil alle losse vezels verwijderen en de afgewerkte 

afwerking, de kleurstof, later in deze handleiding aangebracht, 

verwijderen om het leer goed te kunnen hechten. 

Veeg na het voorbereiden het leer af met de alcoholreiniger, dit 

verwijdert vuil en/ of stof uit het gebied voordat u doorgaat naar de 

volgende stap. 

 

2. Maak het netjes 

Als je naar het gat kijkt, zie je dat het leer naar buiten steekt, als een 

randje. Het randje wil de kwaliteit van de reparatie in gevaar brengen 

en moet worden verwijderd. 

Gebruik de scalpel of een schaar om de rand voorzichtig te 

verwijderen door deze aan de basis af te knippen en zorg ervoor dat u 

het omliggende leer niet beschadigt. 

 

 

  



 

3. Breng de steunpatch aan. 

Om een stevige ondersteuning voor de reparatie aan te bieden, moet de 

canvas-sub-patch worden aangebracht. Het zou voldoende moeten zijn 

om de reparatie volledig te bedekken met een extra materiaal van 1 cm 

rondom het gat. 

Zodra dit is gebeurd, gebruikt u het pincet om een kant van de pleister 

onder het leer te plaatsen, zodat het teveel van 1 cm volledig onder het 

leer zit. Oefen druk uit om dit op zijn plaats te houden en voer de 

pleister voorzichtig onder de resterende randen van het gat. Wanneer u 

klaar bent, moet de pleister worden gerepareerd en moet het 

omringende materiaal van 1 cm aan alle kanten onder het leer worden gelaten. 

Leg dit op de rand van de lederen hoes en zorg ervoor dat u de canvas patch niet verplaatst. 

Wanneer alle randen zijn gelijmd, oefent u druk uit om het leer aan de pleister te binden en te laten 

drogen. 

 

4. Vul het gat 

Nu het steunvlak stevig op zijn plaats zit, moet het gat in het leer 

worden opgevuld. Om dit te doen; neem een kleine hoeveelheid van de 

zware vulstof met behulp van het uiteinde van het palletmes en plaats 

deze in het gat over de steunpatch. 20 minuten drogen, dit kan met een 

föhn. 

Maak de lagen niet te dik. Als algemene regel moeten ten minste 5-6 

dunne lagen worden gebruikt om het vulmiddel op te bouwen. 

Als u overtollig materiaal wilt verwijderen, strijkt u met de toepassing 

van elke laag het gebied glad met de scherpere rand van de pallet. 

  

5. Dit is een illustratie van hoe het gat eruit ziet nadat 5 of 6 lagen 

vulmiddel zijn gebruikt. 

Het zal niet glad zijn, maar het zal het gat bijna volledig vullen. 

 

 

 

 

 



 

 6. Voeg de laatste laag vuller toe 

Breng de laatste laag vulstof op het gat aan, zodat deze op gelijke 

hoogte is met het omringende leer op de zitting. Zorg ervoor dat deze 

laatste laag goed wordt uitgehard. 

Voeg indien nodig meer reparatievuller toe. 

Als u over het gat wrijft en het leer vult, verwijdert u dit met het 

paletmes. 

Je doel is om het gat te vullen zodat het op gelijke hoogte is met het leer 

en niet te vol is. Als u het niet vult, kunt u het verminderen met schuurpapier. 

Wanneer u tevreden bent met het niveau van de vulstof, kunt u geen 'randje' meer voelen tussen de 

vulstof en het omliggende leer gebied. 

 

 

 7. Breng de eerste laag kleurstof/verf aan 

Tenzij het vlak volledig opnieuw gekleurd moet worden. 

Neem een van de sponzen in de set en breng er een kleine hoeveelheid 

kleur op aan, wrijf dit vervolgens grondig in het gebied van de reparatie. 

Hierdoor kan de kleurstof in de gebieden van het leer doordringen en 

het een betere algehele afwerking geven. 

  

 

8. Voltooi de taak 

Spuit met een airbrush dunne lagen kleur over het leer. Laag voor laag. 

Laat goed drogen. Hiermee kunt u problemen met niet-uitgeharde 

kleurstoffen voorkomen. Het is niet ongewoon dat het beste wordt 

aangebracht op 10-15 dunne lagen kleur, afhankelijk van de omvang van 

de schade en de gebruikte kleur. 

Als u tevreden bent, is de kleur goed uitgehard en is het goed gemengd 

met het omliggende leer, de afwerking kan worden aangebracht. Breng 

met behulp van het spuitpistool 4 of 5 dunne lagen van de afwerking 

aan, laat opnieuw tussen elke laag drogen. De afwerking sluit de kleurstof in het leer af. 

Wacht 24 uur voordat u het item gebruikt om er zeker van te zijn dat de vulstof, kleurstof en 

afwerking voldoende zijn uitgehard. 



Naast de Leather Repair Kit, de Small Leather Color Kit die ook werd gebruikt om dit werk te 

schilderen. Als u een heel klein gaatje repareert, snijdt of scheurt, kunt u uitstekende resultaten 

bereiken met de Leather Repair Touch Up Kit. 

 

 

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

