
Deze gids laat je zien hoe je een scheur in leer kunt repareren. Dezelfde procedure is van 

toepassing op scheuren in alle soorten leer: meubels, auto-interieur, kleding en alle andere 

leersoorten. 

 

Deze foto toont een scheur in een paneel van een leren 

bank. Om de scheur te repareren heb je de complete 

lederen reparatiekit nodig. 

 

 

 

 

STAP 1. BEOORDEEL SCHADE & KIES GESCHIKT 

PRODUCT 

De scheur die we repareren is niet groter dan een 

tennisbal, dus we hebben voor de complete lederen 

reparatie set gekozen.  

 

 

 

STAP 2. TRIM / BEREID HET GEBIED VOOR 

De volgende stap is om een scalpel of een scherpe 

schaar te nemen en de versleten randen van de scheur 

te knippen, voor een schonere rand en makkelijkere 

reparatie. 

 

 

 

STAP 3. PLAATS SUB-PATCH ACHTER HET LEER 

Gebruik een pincet en het canvasdoek dat bij de complete lederen reparatiekit is geleverd 

en plaats het doek achter de scheur. 



 

STAP 4. BRENG LIJM OP VEILIGE SUB-PATCH AAN 

Zodra de stof zich achter het leer bevindt, gebruikt 

u een spatel om de leerlijm op de onderkant van 

het leer aan te brengen. Kortom - plaats de lijm 

tussen de doek en het leer. 

 

 

 

Druk het leer op de doek nadat de lijm op alle 

randen is aangebracht en laat het drogen. 

Deze techniek maakt de achterkant van het leer 

opnieuw en zorgt voor een zeer sterke reparatie. 

 

 

 

 

 

STAP 5. BRENG ZWARE FILLER OP DE SCHEUR AAN 

De volgende stap is het aanbrengen van het zware 

vulmiddel in de scheur. Dit vult het gat in het leer 

waardoor het op gelijke hoogte komt met de rest 

van het leer. 

 

De vulstof wordt in verschillende dunne lagen 

aangebracht en een korrelpatroon kan in de laatste laag worden gebosseleerd om de scheur 

verder te mengen met de rest van het leer. 

 

STAP 6. BOUW HEAVY FILLER OP, DROOG ELK LAAG 

Breng eerst een dunne laag aan en droog deze vervolgens enkele minuten af met een föhn. 

Herhaal dit proces totdat de scheur ongeveer 3/4 vol is. 



 

Breng vervolgens een laatste laag aan op de scheur 

en strijk deze glad met het paletmes, zodat deze op 

gelijke hoogte is met het leer. 

Voor een perfecte reparatie kunt u een korrel/ reliëf 

patroon pad gebruiken om het korrelpatroon in het 

vulmateriaal te ciseleren. 

U kunt ook korrelherstel gebruiken om de korrel 

handmatig opnieuw te maken voordat u kleur aanbrengt. 

 

STAP 7. KLEURSTOF AANBRENGEN 

Wanneer het vulmiddel droog is, is de volgende stap 

het aanbrengen van de kleur. Neem hiervoor 

gewoon de kleurstof en breng een kleine 

hoeveelheid aan op een spons. Gebruik dit om de 

kleurstof op de reparatie aan te brengen en te 

mengen met het omringende leer. 

Breng de kleurstof in meerdere dunne lagen aan, 

laat elke tijd drogen voordat je naar de volgende gaat. Breng zoveel lagen aan als nodig is om 

de reparatie te verbergen. 

 

 

STAP 8. LEREN AFWERKING TOEPASSEN 

Wanneer de reparatie voldoende gekleurd is en de 

kleurstof te drogen is gelaten, is de laatste fase om 

de afwerking aan te brengen. 

Als u de bundel met klein oppervlak gebruikt, kan 

deze eenvoudig worden aangebracht met een 

spons, opnieuw in meerdere dunne lagen, 

waardoor elke tijd de tijd heeft om goed te drogen 

voordat u verdergaat met de volgende laag. 

Ongeveer 8-10 afwerkingslagen moeten voldoende zijn om een goede, robuuste reparatie te 

garanderen. 
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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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