Aurula
LEERSOORT

Aurula Black

Aurula Rust

Aurula Stone

Aurula Old Pink

Aurula Nordic Blue

Aurula Sienna

Aurula Bisque

Aurula Light Grey

LEEROMSCHRIJVING
Eigenschappen en finish
Karakteristieke kenmerken van de Aurula buffelhuid zijn; insecten beten, verhoornde plekken, mestvlekken,
geheelde schrammen van prikkeldraad en littekens. Aurula combineert de finesse van olie finish met het stoere, authentieke
karakter van de buffelhuid. De huiden worden voornamelijk met chroomstoffen geverfd waardoor het leder een soepel en
zacht gevoel krijgt. Het artikel wordt met aniline verfstoffen bewerkt, zodat er niets van de karakteristieken van de huid worden
bedekt. De vettige touch van het leer wordt gecreëerd door de fininish met verschillende types verfijnde oliën.
De buffelstructuur blijft zo dus duidelijk zichtbaar en geeft het leder een extra dimensie. De schoonheid van dit leder zijn de
verschillende kleurnuances, de mooie diepe kleur en het fijne soepele gevoel.

Onderhoud
Als er met een vochtige substantie geknoeid wordt, adviseren wij om het leer alleen zacht af te deppen en gewoon te laten
drogen waarna het leder het beste behandeld kan worden met een daarvoor speciaal bestemd onderhouds-middel.
Gebruik in géén geval onderhouds- en/of poetsmiddelen die niet specifiek bestemd zijn voor dit artikel. Lichte krassen kunnen
met de hand of met een zachte schone doek weer weggepoetst worden. Het wordt aanbevolen om het meubel niet in direct
zonlicht te plaatsen. Ter aanvulling van deze instructies is het goed om elke 6 maanden het leder te voorzien van een
Scotchgard protectie afwerking, zodat het leder wederom een zekere beschermlaag krijgt. Daarna kan het meubel worden
behandeld en verzorgd met een speciale wax.
Daarvoor adviseren wij:
• Leather care set VI Keralux 3 producten
• Brushed leather Care kit 2 x 500 Oranje

Onderhoudsset
BRUSHED LEATHER CARE KIT

PRODUCT INFO
Omschijving
De Brushed Leather Care Kit bevat verschillende producten voor onderhoud, reiniging en bescherming van
geschuurde ledersoorten.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus Leather Protector 500 ml: Ondergrond moet kleurecht zijn. Test eerst op een niet in het oog vallend deel.
Als de kleur afgeeft, niet behandelen. Houdt de spuitbus rechtop en spuit op ca. 20 – 30 cm afstand in gelijkmatige banen.
Droogtijd ca. 12 uur. Inhoud van de bus is voldoende voor ca. 5 – 6 m². Overdosering vermijden. Geef uw leder
elke 6 maanden een behandeling met Leather Protector. Deze alleen in goed geventileerde ruimte gebruiken!
Vintage Lotion 500 ml: Voor gebruik op een onopvallende plaats testen op kleurechtheid en bestendigheid. Pas na drogen
vergelijken. Leather Vintage Lotion op een niet pluizende, schone, witte doek of washand spuiten. Reinig hiermee het leder
met een vlakke hand in lichte, cirkelvormige bewegingen. Neem steeds een schoon deel van de doek. Voorkom te hard
wrijven. Indien gewenst, na drogen het leder licht opwrijven met een zachte borstel of droge witte badstofdoek.
Spons: Zachtjes borstelen totdat vuil verdwenen is en/of het “fluweel” uiterlijk hersteld is.
Indien nodig nabehandelen met de spuitbus Leather Protector voor leder.

Extra gegevens
Nabehandeling

Tijdig behandelen met één van de producten uit de set.

Samenstelling

De spuitbus bevat fluorcarbon, Natural Leather Cleaner bevat diverse oppervlakte-actieve stoffen.

Bewaren

Op een droge en koele plek bewaren in goed gesloten verpakking.

De verzorgingsset bevat

Spuitbus Leather Protector: Beschermt tegen vuil en vlekken op basis van water, vet en olie.
Vintage Lotion: Reinigt en biedt extra bescherming.
Spons: De spons wordt gebruikt bij lichte, oppervlakkige vervuiling en om d.m.v. licht borstelen
het “fluweel” uiterlijk van geruwd leer en suède te behouden/herstellen.

Algemeen advies

Nieuw leder direct impregneren met de spuitbus Leather Protector. Bestaand leder eerst met ronddraaiende bewegingen
opborstelen met de spons en vervolgens behandelen met de spuitbus Leather Protector. Het leder wekelijks stofzuigen
met het (vaak) bijgeleverde stofzuigerborsteltje!! Het leder ook minimaal 1 x per maand met de nubuckspons behandelen.

Geschikt voor leersoort
Aurula

Onderhoudsset
LEATHER CARE SET VI KERALUX

PRODUCT INFO
Gebruiksaanwijzing
Impregneer en UV-filter zijn vanaf dag 1 belangrijk. We adviseren om dit type leder direct bij levering even af te stoffen
en direct te behandelen met de Keralux® impregneerspray N. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Het kan handig zijn om voor nieuwe meubels een losse Keralux® impregneerspray N mee te bestellen.
Dan is er nog voldoende spray voor een volgende behandeling na een half jaar. Wekelijks afstoffen met een droge pluisvrije
doek of de LCK® reinigingshandschoen. (evt. met enkele druppels LCK® reinigingswater).
Onderhoud met deze set (reinigen, voeden en beschermen) minimaal 2 x per jaar.

Geschikt voor leersoort
Aurula

