
Met Leder-Fein wordt leder rein
Reiniging en verzorging van uw kostbare leer

Leer - fixatief 100 ml

Principieel bestemd voor leer-textiel-mix, meerkleurige leren voorwerpen in zwart, rood, bordeaux, 
blauw.
Fixeert loog-, kleur- en vetstoffen in het leer. Voorkomt het uitlogen bij het wassen. Bij voorkeur te 
gebruiken voordat u het leren voorwerp wast. Volg de gebruiksaanwijzing op. Wees voorzichtig:
het product bevat lichte, vluchtige zuren van natuurlijke oorsprong. Voorkom huidcontact door 
handschoenen te drage. Was spatten op huid of ogen met veel water af.
Houd het product uit de buurt van kinderen.
Voor het gebruik verwijzen wij naar de wasinstructies.

Speciaal leer- en vacht-wasconcentraat (gepat.) 250 ml

1 fles + 12 liter water bij 35°C – Vóór het afsoppen 1:50 verdunnen

Geschikt voor de handwas of het fijne-wasprogramma bij 40°C in de machine, voor alle soorten 
suède en glad leer. Volgens wasinstructies of om af te soppen l : 50 voor bijvoorbeeld meubelen, 
tassen, koffers, motorkleding etc. te gebruiken.
Gegarandeerd zacht wassend zonder kringen, zonder krimpen - verwijdert etensvlekken, vet, olie, 
limonade, bier, alcoholische dranken etc.
Vloervachten met zuiver witte achterzijde na overleg, aangezien deze eventueel uitwasbaar loog 
bevat. Voordelig, milieuvriendelijk wassen zonder oplosmiddelen.
U kunt het concentraat ook gebruiken als alleen de voering naar zweet ruikt
Niet vergeten: na het drogen loswrijven - goed doorkneden en eventueel ook opborstelen (suède). 

Was nooit twee verschillende stukken samen. Ook uitstekend geschikt voor kledingstukken met 
een combinatie van textiel en leer (landhuismode).

Echte, natuurlijke leerolie 175 ml

Het teer kan ademen - de poriën blijven vrij - De regenjas voor leer.
Met toegevoegd impregneermiddel.

Allen voor glad leer - niet voor suède.
Reinigt het oppervlak bij het inwrijven, beschermt het leer tegen vocht en vuil - dringt diep het leer 
binnen, voedt en verzorgt van binnenuit. Dit in tegenstelling met vet en spray, die alleen 
oppervlakkig werken.
Voor alle soorten glad leer behalve lakleer. Steeds dun met een doek aanbrengen - niet in 
cirkelende bewegingen.
Geschikt voor: leren kleding, laarzen, schoenen, handschoenen, tassen, koffers, meubelen, 
boekbanden, paardetuig, leren autostoelen etc. 

Internet: www.leder-fein.at



Wasinstructies voor LEER
LEER – fixatief - voorbehandeling

Leer-textiel-mix
Meerkleurig leer
Eenkleurig zwart
Eenkleurig rood
Eenkleurig bordeaux
Eenkleurig blauw

} zulke stukken voorbehandelen voor kleurfixatie

Niet in de machine
1/2  fles

5-10 l water 30° - 35° C

leren kledingstuk erbij

min. 60 minuten inweken,

laten uitdruipen,

zonder spoelen in de 
wasmachine 

Was

Wol- of fijne-wasprogramma bij 30 - 35°C. Was de eerste keer met de hand om de voeringstof te 
testen. Bij sterk glimmende en vet geworden stukken onderbreekt u het wasproces en bewerkt u 
het leer met een borstel; daama kunt u verder wassen. Het leer blijft gegarandeerd zacht.

1/3 – 1/2 fles LEDER-FEIN

in het machinevakje, wassen

à

à à

Alleen even 
centrifugeren

Plooien goed schudden Bij kamertemperatuur 
hangend drogen

N.B.:
De leerve.
Trek de d of laat ze 15 - 30 minuten in de droogtrommel koud draaten. Borstel nubuck- en 
veloursleer vervolgens goed op.

Internet: www.leder-fein.at

Hebt u nog vragen? Bel ons gewoon op. Dagelijks van 11 tot 12 uur.
De leertelefoon van Austria.
De leerlooier geeft informatie aan de

LEER - telefoon +43 (0)7766 - 4 13 19 


