
 

Extra handleiding: kattenkrabbels  

INSTRUCTIES  

Er zijn twee verschillende soorten schades door katten die u op uw leren meubels kunt krijgen. 
De eerste is waar de kat de zijkanten van de bank krabt door de vezels / haren uit het leer te 
trekken. De tweede is waar de kat  op het zitkussen heeft gekrabd, waardoor er rechtlijnige 
krassen ontstaan. Kijk goed op de onderstaande foto's welk type kattenbeschadiging u heeft 
en volg vervolgens de juiste handleiding voor het repareren van de krassen. 

OPMERKING: Deze handleidingen tonen de beste manier om leer te repareren, om een bijna 
perfecte reparatie te krijgen. Als u echter alleen een snelle oplossing wilt voor het repareren 
van krassen van katten, dan moet u op het leer kleur balsem gebruiken. De balsem zal de 
kleur in de krassen terugbrengen maar het zal de ruwheid niet herstellen, het zal ze alleen 
maar verhullen. 

De voordelen van het gebruik van alleen de balsem zijn: 
Het is heel gemakkelijk te doen, snel, goedkoop en zal het uiterlijk van de bank aanzienlijk 
verbeteren. De nadelen zijn dat de diepere krassen een lichtere tint kunnen houden. 
Dat kan eventueel met de filler hersteld worden. 
Leest u dan eerst de handleiding van de filler goed door. 
 

Katten krabbels op lederen kussen type 1 

Deze foto toont krasjes op het zitkussen. Je 
kunt zien dat de krasjes maar heel licht zijn en 
het leer zelf niet is beschadigd, alleen dat de 
coating lichtjes is weggekrast. Voor dergelijke 
schade zou de Leather Recolouring Balm 
voldoende moeten zijn om de weggekraste 
kleur te herstellen en de krassen in het 
omringende leer te laten overvloeien. 

 

Als de schade lijkt op de foto lees de volgende instructies voor het oplossen ervan. 

Vereiste producten: 

Als het beschadigingsgebied groter is dan een gebied ter grootte van een tennisbal: 

 Leather Binder - Om het gebied te versterken 

 leather complete repair kit Groot (alleen op bestelling)- Om de kleur te herstellen 

Of als het schadebereik kleiner is dan een tennisbal: 

 Leather Binder - Om het gebied te versterken 

 leather complete repair kit - Om de kleur te herstellen 



 

 
 
 
Dit type schade wordt veroorzaakt doordat de kat zijn klauwen in het leer steekt, wanneer de 
kat zijn klauwen naar buiten steekt, trekt hij de vezels van het leer naar buiten. Dit 
veroorzaakt aanzienlijke schade en het leer wordt ruw en lelijk. 

 
 
STAP VOOR STAPGIDS: REPAREREN VAN 
KATTENKRABBELS OP EEN LEDEREN BANK 

Zoals te zien is op de afbeelding links, heeft 
deze leren fauteuil aanzienlijke schade 
opgelopen door krassen op de leuning. 
Voordat u kattenkrassen op leer probeert te 
herstellen, is het belangrijk om het leer 
grondig schoon te maken met Leather Ultra 
Clean om vuil te verwijderen.  

 
 

STAP 1: VERWIJDER LOSSE VEZELS 

Neem na het schoonmaken van het leer een 
scherpe schaar en knip eventuele losse vezels 
af, die vaak worden aangetroffen door 
beschadiging door krasjes. Houd er rekening 
mee dat in dit stadium alleen de langere 
vezels moeten worden verwijderd. Eventuele 
kortere vezels die overblijven, hebben geen 
invloed op de kwaliteit van de reparatie of 
het uiterlijk van het eindresultaat. Zorg er in 
dit stadium voor dat u het leer niet snijdt of 
verder beschadigt. 

 
STAP 2: LEREN BINDER AANBRENGEN 

Wanneer je de langere losse vezels hebt 
afgeknipt, is de volgende stap het 
aanbrengen van de Leather Binder. Om de 
Leather Binder aan te brengen, brengt u 
eenvoudig een kleine hoeveelheid aan op 
een spons en wrijft u deze direct in het 
beschadigde gebied. Bedek het hele gebied 
en laat drogen. Om een sterke, duurzame 
reparatie te garanderen, brengt u 8-10 
lagen leerbindmiddel aan, zodat de vorige 
laag voldoende tijd heeft om te drogen 
voordat u de volgende aanbrengt. 



 

 

STAP 3: SCHUUR HET GEBIED  

Nadat het bindmiddel is aangebracht, moet 
het gebied worden geschuurd om een glad, 
gelijkmatig oppervlak te creëren waarop 
de resterende stappen van de reparatie 
kunnen worden uitgevoerd. Om dit te doen, 
neemt u gewoon een stuk fijn schuurpapier 
(korrel 1000 is voldoende voor deze klus) 
en schuurt u het hele gebied waarop de 
Leather Binder is aangebracht lichtjes op. 

 

STAP 4: HEAVY FILLER TOEPASSEN 

Voordat u deze stap nadert, moet u ervoor 
zorgen dat het gebied vrij is van 
schuurresten. Veeg met een scone droge 
doek de stof weg. Verdeel vervolgens met 
de heavy filler en het paletmes een dunne 
laag over de krassen. Laat 20-25 minuten 
drogen en breng indien nodig extra lagen 
aan. Probeer de krassen te vullen zodat ze 
gelijk liggen met het oppervlak van het 
leer. 

 

 STAP 5: NA SCHUREN 

Na het aanbrengen van de filler moet het 
geschuurd worden, nogmaals, hiervoor is 
schuurpapier met korrel 1000 voldoende. 
Veeg het leer na het schuren af met de 
alcoholische reiniger om vuil en resten van 
het leeroppervlak te verwijderen. Dit zorgt 
voor een goede hechting van de kleur 
wanneer we het later gaan aanbrengen. 

 

 

 

 



 

 
 

 
STAP 6: Breng de eerste kleurlaag aan 

Zodra de alcoholreiniger droog is, is het tijd 
om de kleur aan te brengen. Begin met het 
aanbrengen van de eerste laag kleur per 
spons. Doe eenvoudig een kleine 
hoeveelheid op een spons en gebruik dit om 
een dunne laag op het leer aan te brengen. 
Soms benadrukt het aanbrengen van de 
kleur enkele krasjes die gefillerd zijn. 
Gewoon meer filler/plamuur aanbrengen, 
schuren en de kleur opnieuw aanbrengen 
zoals voorheen. 

STAP 7:  KLEUR AIRBRUSHEN 

Nadat de eerste laag kleur is aangebracht, 
Nu moet u de airbrush gebruiken om te 
beginnen met het opbouwen van de kleur in 
een reeks dunne lagen, zodat de vorige 
laag voldoende tijd heeft om te drogen 
voordat u de volgende aanbrengt. Als u de 
Complete Leather Repair Kit gebruikt, 
moeten opeenvolgende lagen worden 
aangebracht met de spons. Breng zoveel 
dunne lagen aan als nodig is. 

 
*OPTIONEEL - STAP 8:  AFWERKING 

Zodra u een goede kleurdekking heeft, 
hetzij met een spons of met een airbrush, is 
de volgende stap het aanbrengen van de 
topcoat op het leer om de kleur af te 
dichten. Neem de glans topcoat en breng 
aan met een spons of airbrush, in 3-4 lagen. 
Geef het product de tijd om elke laag 
volledig te laten drogen voordat u de 
volgende laag aanbrengt. 

 

 

 

Bij vragen en/of opmerkingen neemt u gerust contact met ons op. 

MEUBELKLINIEK LIMBURG - WIJNGAARDSWEG 2A – 6412PJ HEERLEN – 045 5411337 

INFO@MEUBELKLINIEKLIMBURG.COM -  WWW.MEUBELKLINIEKLIMBURG.COM –  

KVK: 67685285 – BTW NR: NL001598208B40 
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