
SKINN OCH LÄDER
SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden 
sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och 
helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga 
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång  
hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt 
under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid 
följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att 
fråga.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Har du valt en produkt i skinn eller läder har du valt en produkt i äkta naturmaterial som med rätt skötsel 
och omvårdnad bara blir vackrare med åren.

Läder och skinn bör kontinuerligt rengöras för att bibehålla sin kvalitet. Rengöring görs lämpligen
med en galltvål eller sadeltvål tillsammans med lite vatten. Använd en blöt trasa eller svamp och
gnid in tvålen. Torka därefter ytan med en ren, lätt fuktad trasa.

Efter all rengöring måste ytan återfuktas och smörjas in med läderfett (undantag: nubuck, mocka
och råläder, vilka istället behandlas med särskilt anpassad impregneringsspray). Läderfettet skall
alltid appliceras på väl rengjord yta. Applicering görs med en luddfri, torr trasa eller duk. Läderfettet 
låtes sedan sjunka in några timmar, innan eventuellt överflödigt fett torkas av med en ren, luddfri 
trasa. Efterpolera därefter ytan med lätt tryck – gnid ej.

Produktrekommendation: Leathermaster Protection Cream

KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

TIPS

- Undvik att utsätta läderytor för direkt solljus och värme, eftersom detta gör att lädret torkar ut och
bleknar.

- Alla läderprodukter bör rengöras och återfuktas minst en gång per år, men beroende på vilka yttre
påfrestningar som produkten utsätts för kan behandlingen lämpligen göras oftare. En tumregel är
att titta på ytan – om den ser torr ut, börjar applicera vatten eller mörkare fläckar börjar synas på
vissa punkter, är det dags för skötsel.


