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Klanteninformatie 13.1

LEERSOORTEN

Overigens: Ook na de garantietermijn zijn wij er voor u!

Welke leersoorten zijn er?

Anilineleder is met Aniline verfstoffen doorgeverfd leder. Het gaat om openporig
gladleder zonder pigmentlaag (verflaag) op de bovenkant, die nog zijn natuurlijke
eigenschap van het materiaal heeft. Meestal de duurdere en kostbare leersoorten.
Voor Anilineleder komen zelden gave huiden in aanmerking, omdat de
oppervlaktestructuur van het leder compleet zichtbaar blijft. Niet in aanmerking komen
lederhuiden met instektenbeten, littekens door dorens, of hoorns etc. die in de lederhuid
als storend kunnen optreden.

Een op de oppervlakte weggewreven waterdruppel dringt in het gladde leder naar binnen
en zorgt voor een donkere plek, omdat het hier om een open en niet afgedekt leder gaat.
Anilineleder is erg gevoelig voor aanvuiling en inslag van vet, als ook het verbleken door
zon en daglicht. Als je analineleder aanraakt voel je een soort waslaag en de optische
uitstraling is meestal vrij mat.
Pogingen, de betekenis “anilineleder” te vervangen door `` natuurlijk onbehandeld leder''
, om een verwarring met de hemotoxine aniline te vermijden, is er vanwege de reeds
gevestigde plek van het begrip anilineleder in de volksmond, nooit doorgekomen.
Zodoende is het begrip aniline of anilineleder het juiste vakbegrip voor het beschrijven
van deze ledersoort.

Geachte klant! Wij feliciteren u met de aankoop van uw lederen meubel en willen graag van de
gelegenheid gebruik maken u enige informatie en tips met betrekking tot leder te geven.

Onderhoudstips: 
POS onderhoudsset voor Nappaleder natuurlijk onbehandelde leersoorten

Nappaleder, natuurlijk onbehandeld (Aniline leder)

Nappaleder is de algemene betekenis voor lederhuiden van verschillende dieren, dat
met de haarzijde aan de buitenkant, dat wil zeggen de nerfkant verwerkt word.
(Anilineleder, Semi-anilineleder, gedekt Leder). Het is een zachte niet doorgeverfde
natuurlijke gladde leersoort
Nappaleer was van oorsprong de betekenis voor handschoen- en kledingleder, vernoemd
naar de Napa Valley in de USA. Dit leer stond bekend om zijn zachte structuur.

Nappaleder, natuurlijk onbehandelde leersoort met impregnering
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Geschikte reinigings- en onderhoudsproducten kunt u rechtstreeks via onze POS Online Shop verkrijgen. (zie onderhoudstips)

Tegenwoording is Nappaleder een verzamelnaam voor erg zachte en soepele leersoorten.
Vele fabrikanten gebruiken het begrip "Nappa" om zeer goede kwaliteit en bijzondere
zachtheid suggereerd.
Omdat de betekenis echter niet duidelijk vastgelegd is, kun je er niet van uit gaan, dat
Leder met deze betekenis ook daadwerkelijk van bijzondere kwaliteit is, of dat het om een
zachte ledersoort gaat.

Bijvoorbeeld leder met littekenkorrektie of geprent leder worden ook als gevormd Nappa
verkocht. Dat spreekt elkaar tegen. Of leder is met littekens of littekencorrectie, beide
ineen is technisch gezien niet mogelijk. Bovendien betekend "Nappa" zacht leer. Er
worden echter ook krokodillelederen tassen, riemen of zelfs schoenen als Nappa leder
verkocht. Echter krokodillenleder en riemen staan bekend om hun stugge leer. Dat wil niet
zeggen dat de kwaliteit slecht is, echter wel op een verkeerde aanduiding van het
materiaal.

Onderhoudstips:  POS onderhoudsset voor onbehandeld Nappaleder

Semi anilineleder is leer met een lichte pigmentering (dunne verflaag). Bij semi
anilineleder mag het natuurlijke nervenbeeld door de pigmentering niet afgedekt, maar
slechts dun beschermd zijn.
In tegenstelling tot anilineleder, dat openporig en zeer gevoelig is, hebben deze
leersoorten een betere beschermlaag. De bescherming is echter lang niet zo sterk als
gepigmenteerde gladde leersoorten, waarbij de pigmentlaag voor een sterke bescherming
zorgt.

De leerlooier wil met de lichte pigmentatie een leer met een warme, zachte grip creeeren,
dat een kleine beschermlaag toont. Anilineleer voelt vanwege de openporige structuur het
fijnst aan. Die leersoorten voelen het zachst. Ideaal leer is openporig, maar niet gevoelig
zoals een gepigmenteerde gladde leersoort. Dat is technisch helaas niet mogelijk. Zelfs de
beste impregnering biedt op de lane termijn slechts gedeeltelijk genoeg bescherming.
Daarmee bepaald de leerlooier via de pigmentlaag de gevoeligheid tegen verbleken,
sljtage en vlekgevoeligheid. Omdat leder voor autostoelen erg intensief gebruikt wordt,
zijn die vaak het meest gepigmenteerd.
Semianilineleder komt het meest voor bij zitmeubelen, jassen en tassen en slechts zelden
in de auto industrie

Omdat semi anilineleder kwalitatief boven gepigmenteerde leersoorten staan, wordt in de
meubelbranch leder vaker als semi anilineleder aangeduidt, ofschoon het eerder
gepigmenteerd leer is. Hiermee wil men een betere kwaliteit suggereren. Helaas zijn er
geen definitief vastgelegde kriteria, zodat je de betekenis altijd kritisch moet beoordelen.
Indien leder eerder koud of beschermd aanvoelt, is het begrip semi- anilineleer niet de
juiste betekenis van deze leersoort.

Nappaleder, leicht pigmentiert (Seminanilinleder)

Onderhoudstips:  POS Lederonderhoudsset Professionell Plus
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