Leer en suède zijn natuurlijke materialen met hun eigen kenmerken. Het voelt koel aan, is ademend en heeft een
luxueuze uitstraling. Het materiaal verandert in de loop van de tijd en wordt soepeler.
Om er zeker van te zijn voor langere tijd plezier van je product te kunnen hebben raden wij je aan de volgende
onderhoud tips te volgen:
Impregneer het product voor gebruik met een speciaal hiervoor bestemde beschermende spray (volg de
gebruiksaanwijzing op de verpakking).
Geschuurd rundleer kan littekens vertonen tijdens het dragen ( de vintage look). Dit is een typische eigenschap van dit
materiaal die niet ongedaan kan worden gemaakt.
Zacht leer vertoont minder snel vlekken dan suède. Hierdoor is het gemakkelijker te onderhouden. Het product moet wel
worden behandeld met een beschermende spray. Wij bevelen aan het leer regelmatig met wrijfwas of transparante
schoenpoets in te wrijven.
Suède wordt na het looien geverfd. Suède kan afgeven, met name donkere kleuren als zwart, donkerblauw. Normaliter
wordt het afgeven na verloop van tijd minder omdat de losse slijpstofdeeltjes verdwijnen.
De losse deeltjes zijn ook te verwijderen met plakband waarvan de lijm niet afgeeft, ze blijven dan aan het plakband
kleven. Het helpt ook door met een doek voorzichtig in juiste richting van de suède te wrijven. Herhaal vervolgens deze
behandeling 2 of 3 keer. Tevens helpt het om suede in te spuiten met haarlak, dit voorkomt dat de slijpstofdeeltjes los
gaan zitten.
Vintage leer is een volnerf leersoort wat gekenmerkt wordt door het leven van het dier.
Het leer is voorzien van een wax laag, daarom zijn de tekenen van het leer goed te zien.
Dit leer krijgt door het dragen een used look. Mochten er na een aantal jaren veel krassen op zitten, kun je deze
eventueel verwijderen door het leer eerst met een haarföhn warm aan te blazen en dan met je hand over de krassen te
wrijven.
Vuil kan worden verwijderd door het materiaal voorzichtig met een suède borstel te borstelen. Let op: borstel altijd
voorzichtig
Probeer vlekken op de volgende manier te verwijderen:
Wrijf leer met leer. Gebruik een schoon stuk van het kledingstuk en wrijf dit voorzichtig over de vlek.
Wrijf suède met suède of gebruik een suède borstel om de vlek voorzichtig uit te borstelen,
Vette randen en lichte vlekken op suède kun je voorzichtig verwijderen met een suède reinigingsblokje.
Een vet vlek moet eerst worden bedekt met vetvrije kalkpoeder. Vouw het artikel daarna op en laat het 2 dagen rusten.
Vervolgens het poeder verwijderen en met een schoon deel van het product over de vlek wrijven.
Onthoud dat leer niet geschikt is om mee in de regen te lopen. Als dat wel gebeurt is handel dan als volgt: drogen op
kamertemperatuur en niet pal boven een radiator of in de zon. Behandel de vlekken op suède na het drogen voorzichtig
met een suède borstel of suèdegum; bij leer wrijf het product met schoon leer of behandel het product met transparante
schoensmeer of ledervet. Schoensmeer is lichter en minder vet. Zodra de regendruppels verdwenen zijn is het belangrijk
het artikel opnieuw te impregneren.
Verkleuring kan ontstaan als het product aan UV straling of zonlicht wordt blootgesteld. Om dit te voorkomen is het
belangrijk je tas niet in de zon te laten liggen.
Onze producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Omdat we met leer werken wat een natuurlijk materiaal is kunnen er
onregelmatigheden in het materiaal optreden. Twee producten zijn nooit precies hetzelfde, dat is het unieke van leren
producten.
Laat je product door een erkend en gespecialiseerd reinigingsbedrijf schoonmaken. Suède kan na chemische reiniging
lichter worden.
B u y a l e x aanvaart geen aansprakelijkheid voor het chemisch reinigen van haar producten door derden.

