
 

Compleet Lederen reparatie kit op kleur 

INSTRUCTIES  

 

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

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

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

herstel je de kleur met de verf. 

Met deze kit kun je gemakkelijk repareren: 

 Slijtplekken en krassen - ongeveer 10 cm 

 Vervaagd leder en kleur verlies – ter grootte van een tennisbal 

 Brandwonden en gaten – ongeveer 3 cm in diameter 

 Verlies van kleur 

 Sneden en scheuren 

 Katten krassen 

 

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

allemaal te gebruiken. Niet alleen lederen meubels maar ook lederwaar zoals auto interieurs, 

tassen, schoenen en kleding zijn met deze kit te repareren. 

Veilig te gebruiken op leder inclusief: 

 Aniline en semi-aniline leder 

 Gepigmenteerd leder 

 Oil & Wax Pull Up leder 

 BiCast leder 

 Tweekleurig, gevlekt en antiek afgewerkt leder 

De kit moet op een koele, droge plaats worden bewaard met de doppen stevig vastgemaakt, 

het mag 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. 

Instructies 

Stap 1: Schade herstellen 

Dit is de eerste stap bij het maken van een reparatie en is eenvoudiger dan u denkt! 

Bepaal de grootte van de schade. 

Bereid het gebied voor door het oppervlak schoon te maken en ruw leer weg te knippen. 

Leg de sub-patch achter het leer. 

Lijm de sub-patch stevig op zijn plaats. 

Goed laten drogen aan de lucht voor zeker 15 á 20 minuten. 

Om het droog proces te versnellen kunt u een haardroger gebruiken. 



 

Houdt de haardroger niet te dicht bij de beschadigde plek en zorg er voor dat de 

haardroger niet op de heetste stand staat. 

Gebruik de Heavy Filler om eventuele gaten / gaten in het leer te vullen. 

Breng de Heavy Filler met de spatel in een paar dunne lagen aan om het glad te maken met 

het oppervlak. 

Laat de heavy filler 20 á 30 minuten goed drogen. 

Ook hier kunt u weer de haardroger gebruiken om het droog proces te versnellen. 

Daarna glad schuren. 

Stap 2: Passend bij de kleur 

Selecteer de kleur die het beste bij uw leer past wanneer u uw bestelling plaatst.  

Dit geeft je een kit met een vooraf afgestemde kleur die dicht bij het leer komt.  

Je kunt vervolgens de tinten die in elke set zitten, mixen om het perfect te laten matchen. 

Selecteer eenvoudig de kleur die het beste bij uw leer past. Je kunt dan alle tinten van deze 

kleur matchen met de kit van licht naar donker. 

Je kunt een beetje rood toevoegen om de crème roze te maken. Geel maakt het een 

helderdere gelige kleur en wit maakt het bleek. Voeg zwart toe om het donkerder te maken. 

Kortom, elke kit wordt geleverd met de juiste tinten die overeenkomen met een enorm 

spectrum van vergelijkbare kleuren! 

Stap 3: verf toepassen 

 

Zodra je de juiste kleur hebt gemixt, is het tijd om de verf toe te passen. 

Zorg er ten eerste voor dat het oppervlakte goed gereinigd is. 

Dit kan met een speciale leder reiniger maar dat kan ook met een vochtige schone doek met 

een drupje afwasmiddel. 

Na het reinigen de plek droog maken met een schone droge doek. 

 

De verf inwassen in cirkelvormige bewegingen, met de harde kant van een keukensponsje. 

Zorg er voor dat je niet te veel verf op het sponsje aanbrengt. 

De dekking van de verf wordt vele male mooier als u een paar dunnere laagjes aanbrengt in 

plaats van 1 dikke laag. 

Laat daarna goed drogen aan de lucht minimaal 60 minuten voordat u weer gebruik maakt 

van uw meubel of lederwaar. 

 

Op onze website onder het tabblad doe-het-zelf hebben wij alle reparatie handleidingen 

staan om te bekijken of te downloaden. Ook hebben wij Engelstalige video handleidingen die 

u stap voor stap begeleiden. 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. 
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