Råd och skötselanvisningar för regenererat läder. Spara den gärna för framtida bruk!

Regenererat läder
Regenererat läder är ett praktiskt och vackert material som dock inte ska förväxlas
med skinn. Det här är ett material med unika egenskaper som ska tas om hand på
ett helt annat sätt. Var rädd om din nya möbel och sköt den enligt råden nedan,
så får du glädje av den under lång tid framöver!
Egenskaper hos regenererat läder
Regenererat läder är ett tåligt och därför mycket vanligt material på stolar och andra typer av sittmöbler. Materialet
består av pressade läderfibrer och bindemedel – ytan har därefter bestrukits med ett lager polyuretan. Resultatet är
ett material med en matt yta som påminner om skinn. Därför förväxlas det ofta med skinn och behandlas därefter,
vilket är helt fel! Använd enbart medel avsedda för regenererat läder, så håller sig ytan fin och fräsch.

Montering
· Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador.
· Var försiktig med kanter och hörn, eftersom dessa skadas om de stöts vid montering.
· Var rädd om ytan som är känslig mot repor och slag.

Hantering och underhåll
·
·
·
·
·
·
·
·

Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
Vid användning på syntetgolv eller lackerade golv bör möbeln förses med tassar för att undvika repor på golvet.
Möbeln skall användas inomhus, om det inte uttalat rör sig om en utomhusmöbel.
Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna.
Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln, för att undvika märken.
Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och fukt.
Starkt färgade vätskor, till exempel kaffe eller vin, skall omedelbart torkas bort.
Nitar i jeans och bälten kan göra repor på möbeln.

Skötselråd
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· Regenererat läder skall behandlas två till tre gånger per år, eller vid behov. Ytan rengörs med en fuktig, mjuk
bomullstrasa och ett rengöringsmedel avsett för regenererat läder. Vatten och tvål räcker inte. Medel avsedda för
skinn är inte lämpliga då de enbart lägger sig på ytan. Använd heller inte medel avsedda för By-Cast och PU då
dessa ger en högblank yta. Efter rengöring återinfettas materialet med en läderkräm avsedd för regenererat läder.
· Eftertorka alltid med en ren, torr och mjuk bomullstrasa.
· Vid svåra fläckar rekommenderar vi att du kontaktar butiken där du köpte möbeln.
· Det är viktigt att du använder det rengöringsmedel och den kräm för regenererat läder som butiken har
rekommenderat. Läs informationen på förpackningen noga och följ instruktionerna.

