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

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.

Nappaleer, gepigmenteerd met sterkere slijtvastheid
Om Leer slijtvaster en vooral niet gevoelig voor vlekken en waterafstond te maken, wordt
op met anilineverf voorbehandeld leer nog een pigmentlaag en bindmiddel aangebracht.
Deze laag noemt men pigmentatie. Glad motorleer, maar ook veel leren jassen,
schoenen, auto en meubelleder en tassen van gladleder hebben deze extra pigmentlaag.
Op deze laag wordt dan nog een top coating, een soort laklaag aangebracht. Deze top
coating beschermd het bindmiddel en de kleur tegen afgifte en bepaald de glansgraad.

Onderhoudstips: POS Leer onderhoudsset Professionell Plus

Geschuurd of Nubuck leer
Geschuurd leder is het begrip voor alle veloursachtige oppervlaktes op leergebied. Het
zijn geschuurde leeroppervlaktes met een of meerdere zachte delen. De voordelen zijn
een aangenaam en warme grip en een mooie struktuur.
Langs de nerven afgeslepen geschuurd leder wordt als Nubuck gekenmerkt, geschuurd
leer uit het split wordt als Veloursleder aangeduidt. Ook de naar buiten verwerkte,
onbehandelde achterkant van gladleder, lamsvel of runderhuid wordt als verloursleer
aangeduidt.
Onderhoudstips: POS geschuurd leder set
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Kunstleder
Kunstleder bestaat reeds vele tientallen jaren. Omdat leder een dure materiaalsoort is

en door littekens en andere natuurkenmerken en de onregelmatigheid en
structuurverschilen in een leerhuid en omdat de kosten van snijden van leer erg hoog zijn,
werd er geprobeerd om een goedkoper vervangend materiaal te fabriceren. Kunstleer
wordt overal waar ook leer gebruikt wordt toegepast: schoenen, kleding, meubels of auto
industrie.
Optisch is het de fabrikanten goed gelukt om met kunstleer een lederoppervlakte na te
bootsen. De technische Eigenschappen van leer (ademend, vochtregulerend etc) is met
kunstleer niet mogelijk. Daarom is kunstleer ook een goedkoper alternatief voor echt leer.
Kunstleder wordt ook wel "Skai", "Vinyl", "Pelliccia artificiale" oder "Piel artificial" genoemd.
Vaak duiken ook namen of betekenissen zoals "Polyamide" of
"Polyester" opKunstvachten worden ook wel als "Artificial fur" oder "Fourrure artificielle" gekenmerkt.
Het onderscheid met echt leer is niet altijd makkelijk te maken. Een kenmerk van kunstleer
is meestal de achterkant van kunstleer die eenvoudig te herkennen is aangezien deze niet
van leer maar meestal uit kunststof vervaardigd is. Ook is de structuur verschillend, bij
echt leer is die onregelmatig en bij kunstleer vaak hetzelfde en machinaal geprint, dus
veel gelijkmatiger. Bovendien smelt kunstleer bij hoge temperaturen en kunstleer geeft ook
een meer chemische lucht af dan bij echt leer. Er zijn echter ook kunstleer soorten, waar
zelfs de achterkant er als echt leer uitziet en zelfs experts bij een eerste oogopslag niet
kunnen zien dat het om kunstleer gaat. Voor de eindverbruiker is het dan ook nog veel
moeilijker om leer en kunstleer van elkaar te onderscheiden. Meestal kan men op de
aanduidingen van de fabrikant afgaan. Bij online verkoop, op beursen of bij aankopen in
het buitenland moet men voorzichtiger zijn.
In principe moet het bij kunstleer voor een leer duidelijk te herkennen zijn of in ieder geval
hierop gewezen worden dat het niet om echt leer gaat. Wanneer dit niet het geval is,
kunnen de meubelen gereclameerd worden.

Onderhoudstips: POS Kunstleder onderhoudsset Professionell

Geschikte reinigings- en onderhoudsproducten kunt u rechtstreeks via onze POS Online Shop verkrijgen. (zie onderhoudstips)
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