
 

Deze gespecialiseerde lederen inkt verwijderaar verwijdert eenvoudig inkt van lederen 

sofa's, kussens, kleding, autostoelen en meer! 

Perfect voor het verwijderen van alle soorten inktvlekken, inclusief permanente inktvlekken 

op leer. 

Zachte mix om eventuele schade aan het leer te minimaliseren. 

 

INSTRUCTIES 

STAP 1. 

Nooit rechtstreeks op het leer aanbrengen, 

altijd druppels op de meegeleverde 

wattenstaafjes aanbrengen.  

Gebruik het wattenstaafje en de 

inktverwijderaar om de vlek zachtjes te 

deppen of te strelen - niet wrijven. Zodra je 

inkt op de wattenstaaf ziet, wissel je naar 

een andere wattenstaaf om te voorkomen 

dat er inkt op het leer terugkomt. 

Gebruik nooit een wattenstaafje opnieuw. Als je de leerkleur op de knop ziet verschijnen, 

stop dan en laat het leer drogen, ga dan terug en inspecteer de resultaten. 

 

 

STAP 2. 

Als er nog inkt op het leer zit, breng de 

inktverwijderaar opnieuw aan, wacht dan 

opnieuw en kom terug om te inspecteren. 

Na het verwijderen van de eerste vlek kan 

er een 'wolk' van inkt achterblijven, voeg 

gewoon wat inktverwijderaar toe aan een 

spons en maak het gebied voorzichtig 

schoon, veeg het residu vervolgens weg 

met een schone doek. 



Nadat de vlek volledig is verwijderd, brengt u de beschermingscrème aan op het oppervlak 

en polijst u met de meegeleverde doek om af te werken. 

 

De Leather Ink Remover Kit bevat voldoende product om meerdere inktvlekken van leer te 

verwijderen. Als de inktvlek vers of op relatief nieuw leer is, heeft de kit voldoende 

inktverwijderingsvloeistof om een vlek van ongeveer 60 cm lang te verwijderen. Als de vlek 

of het leer oud is, kunt u verwachten dat de inktvlek meer koppig is, in dit geval verwijdert 

de kit ongeveer 30 cm inktvlekken. 

 

Het product raakt niet verouderd, maar zal langzaam verdampen als het deksel niet goed 

dicht blijft. Bewaar het in een koele kast met het deksel stevig vastgemaakt. 

 

 

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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