
 

OVER HET PRODUCT 

Een eenvoudig te gebruiken lederen reparatie set met alle nodige producten en de knowhow die 

nodig is om professionele reparaties aan alle soorten leer uit te voeren. 

Ten eerste gebruik je de plamuur en lijm om eventuele beschadigingen te herstellen en daarna 

herstel je de kleur met de Leather Colourants. 

Met deze kit kun je gemakkelijk repareren; 

 Slijtplekken en krassen  

 Vervaagd leer 

 Brandwonden en gaten 

 Verlies van kleur 

 Snedes en scheuren 

 Katten krassen 

Het maakt niet uit wat voor soort leer je hebt, of welke kleur, deze kit is ontworpen om op ze 

allemaal te gebruiken. 

 

 

GESCHIKT VOOR 

Leren bank, fauteuil, stoelen en meubels Lederen autostoel of interieur Handtas Leren schoenen, 

laarzen of schoenen Leren jas of kleding. 

De Complete leder reparatie Kit is geschikt voor gebruik op lederen items met kleine beschadigingen 

aan meubels, auto-interieurs, schoenen, handtassen en kleding. 

Veilig te gebruiken op leer inclusief: 

 Aniline en semi-aniline leer 

 Gepigmenteerd leer 

 Oil & Wax Pull Up Leather 

 BiCast leer 

 Tweekleurig, gevlekt en antiek afgewerkt leer 

 

 

DEKKING & LEVENSDUUR 

De complete leder reparatie set kan worden gebruikt om kleine beschadigingen aan leer te 

herstellen; 

 Slijtplekken / krassen: ongeveer 10 cm  

 Vervaging / kleurverlies: een gebied dat niet groter is dan een tennisbal 

 Scheur : ongeveer 5 cm lang 

 Gat: tot ongeveer 3 cm in diameter 



 Als je een groot gebied met kleurverlies hebt, gebruik dan een Leather Colourant Kit. 

 Als je een groter gat of een grotere scheur hebt, bestel dan de grote kit. 

Items moeten op een koele, droge plaats worden bewaard met de deksels stevig vastgemaakt, ze 

mogen niet worden bewaard bij temperaturen onder 4 ° C. Door deze instructies te volgen, gaan de 

producten in de kit jarenlang mee zonder dat de prestaties afnemen. 

 

 


