
 

Leder kleur balsem 

INSTRUCTIES  

 
De lederen Re-Coloring Balm renoveert de kleur en het uiterlijk van alle  lederen items, zowel 
oude als nieuwe. 
Het werkt geweldig voor het herstellen van kleur in gebieden die zijn blootgesteld aan zonlicht 
of directe warmte en is ideaal voor het inkleuren van krassen en opnieuw kleuren van 
uitgedroogde en vervaagde gebieden. De lederen herkleuringbalsem absorbeert in uw leder 
en zal dus niet op kleding wrijven. 
Er is maar één applicatie nodig. Bij gebruik zal het leder weer vervagen maar dit kan worden 
verminderd door de lederen beschermcrème te gebruiken . De leder balsem wordt meestal 
eens in de drie jaar opnieuw aangebracht. 
 
OPMERKING: voor krassen werkt de balsem alleen als de kras een lichtere kleur heeft 
gekregen dan het leder, als de kras donkerder is, hebt u een complete lederen reparatieset 
op kleur nodig . 
 
OPMERKING: voor lichtere stukken werkt de leder balsem alleen als deze in uw leder kan 
worden opgenomen. Test dit, plaats een kleine hoeveelheid water op het beschadigde gebied 
en kijk of het doordringt. niet absorberend, heeft u een complete lederen reparatieset(voor 
kleine oppervlakken) of een lederen kleurpasta-set (voor grotere oppervlakken) nodig. Een 
groot gebied kan worden gedefinieerd als iets groter dan een tennisbal. 

 

Stap 1 - Reinig eerst het leder voordat u de balsem aanbrengt.  

Gebruik voor de beste resultaten Leather Ultra Clean - reinigt het leder grondig om vuil te 

verwijderen, maar opent ook de poriën van het leder, zodat de kleur balsem beter in het 

leder kan worden opgenomen. 

U kunt het ook grondig schoonmaken met een sopje, spons en een klein beetje afwasmiddel. 

!!!Gebruik a.u.b. geen andere producten (b.v. de veel gebruikte dasty ontvetter van de 

wibra) zodat het leder zijn optimale kwaliteit behoud. 

Stap 2 - Wrijf de balsem in het leder met een spons of zachte schone doek in een 

cirkelvormige beweging om een soepelere en betere penetratie te garanderen. Dit is 

voldoende om de kleur volledig te herstellen. Neem een schone doek en polijst het oppervlak 

van het leder. Zorg dat er geen overtollig leder op zit. 

Stap 3 - Na het polijsten is het leder 100% kleurecht. Voor een grondige bescherming en een 

lange levensduur van uw leder raden wij aan om de leder beschermende crème aan te 

brengen om een toekomstige bleking/ verkleuring te voorkomen. 

Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of 

handleiding(en), neem dan even contact op met de klantenservice. 
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