NAHANHOITO
Nahanhoito
Nahka tarvitsee normaaliolosuhteissa puhdistusta ja suojausta. Monilla nahkatuotteiden käyttäjillä on tarve
ravita nahkaa. Valitettavasti suurinta osaa nahkatyyppejä ei voida ravita. Nahan puhdistus tarkoittaa
esimerkiksi lian ja tahrojen poistoa nahkasohvasta, joka puhtaana pidettynä säilyttää ulkonäkönsä
muuttumattomana vuosi toisensa jälkeen. Nahan suojaus takaa sille sen alkuperäisen laadun. Suojakäsitelty
sohva on laadultaan alkuperäinen jopa vuosia kestäneen käytön jälkeen. Leather Master järjestelmä
koostuu kahdesta tuotteesta: Leather Soft Cleaner puhdistusaineesta ja Leather Protection Cream
suojeluvoiteesta. Yhdessä käytettyinä tuotteilla pystytään takaamaan sohvien täydellinen puhtaus ja nahan
perussuojaus.
Leather Soft Cleaner
Nahkatyypit: A, P
Leather Soft Cleaner on vesipohjainen puhdistusaine, jota voidaan käyttää A- ja P-tyyppisten nahkojen
puhdistukseen. Tämä mieto puhdistusaine ei muuta nahan alkuperäisominaisuuksia eikä sille tehtyä
viimeistelykäsittelyä.
Leather Soft Cleaner puhdistusaine poistaa likatahrat ja vesipohjaiset tahrat. Monet muut puhdistusaineet
sisältävät liuotusaineita (kuten denaturoitua spriitä tai mineraaliaineita), jotka tekevät niistä erittäin
tehokkaita, mutta jotka saattavat vahingoittaa nahan viimeistelykäsittelyä ja kuivattaa nahkaa. Leather Soft
Cleaner ei sisällä liuotusaineita, ei vaikuta viimeistelykäsittelyyn eikä vahingoita nahkaa. Ainoastaan
seuraavissa tapauksissa Leather Soft Cleaner saattaa poistaa nahan väriä tai muuten pilata sitä:
- Nahan väri ei ole vastustuskykyinen millekään nesteelle. Tämä ominaisuus voidaan tarkastaa
kostuttamalla valkoinen liina demineralisoidussa vedessä ja pyyhkimällä liinalla nahan pintaa. Jos nahan
väri jää liinaan, mikä tahansa tuote, Leather Soft Cleaner mukaan luettuna, irrottaa värin.
- Jos Leather Soft Cleaner tummentaa nahkaa, se on merkki siitä, että nahka on erittäin imukykyistä.
Nahka on kutistunut. Sen pinta ei ole oikeastaan tummunut, vaan yksittäiset väripisteet ovat keräytyneet
lähemmäksi toisiaan ja luovat tummemman vaikutelman. Tässä tapauksessa nahkaa tarvitsee vain vetää
kaikkiin suuntiin, jotta väri vaalenisi alkuperäiseksi.
Leather Protection Cream -hoito- ja suoja-aine
Nahkatyypit: A, P
Leather Protection Cream suojarasva on vesipohjainen suojaustuote kaikille nahkatyypeille lukuun
ottamatta nupukkia. Tämä uskomattoman tehokas valmiste tarjoaa mitä parhaimman suojan öljy-, vesi- ja
alkoholipohjaisia tahroja sekä likakeräytymiä vastaan.
Leather Protection Cream luo näkymättömän suojan nahan pinnalle antaen kuitenkin nahan ”hengittää”.
Nahankäsittelymenetelmässämme nahalle suoritetaan ensisuojakäsittely, jota seuraa puhdistus sekä
ajoittaiset käsittelyt nahan suojauksen elvyttämiseksi.
Näin varmistetaan, etteivät nahalle suoritettavat puhdistustoimenpiteet vaikuta nahan alkuperäispintaan
vaan ainoastaan sen suojakerrokseen. Erikoisen huokoisten nahkojen ollessa kyseessä Leather Protection
Cream suojavoide estää vaikeasti poistettavien tahrojen hankautumisen syvälle nahkan huokosiin.
Yleensä suojakäsitellyt nahat eivät kulu käytössä. Mahdolliset nahan kulumisvauriot syntyvät talin ja hien
kertyessä nahan huokosiin kuluttaen nahan pintaa. Leather Protection Cream suojavoiteen käyttö sekä
oikeat puhdistustoimenpiteet auttavat nahan kulumisen ja siitä johtuvien vaurioiden ennaltaehkäisyä.

Leather Protection Cream suojavoiteen käyttö on helppoa; levitä sitä pehmeälle liinalle ja pyyhi nahan
pintaa. Kiinnitä erikoista huomiota niihin alueisiin, joihin kohdistuva kulutus on suuri (mm. istuimet,
käsinojat, jalkatuet ja selkänojat).
Aniliininahkaisten tuotteiden kulutusalttiimmille alueille suositellaan kaksinkertaista Leather protection
Cream suojavoidekäsittelyä. Suosittelemme täydellistä puhdistus- ja suojakäsittelyä nahkaisille
sisustuselementeille ainakin 2–4 kertaa vuodessa. Mikäli ko. nahkaelementin käyttö on vilkasta (esim. kodin
TV-alueella), on suositeltavaa toistaa puhdistus- ja suojatoimenpiteet useammin.
Esimerkiksi sellaiset nahkaiset huonekalut kuin nojatuolit, joiden selkänoja voidaan laskea, ovat erittäin
alttiita kulutukselle. On huomattavasti helpompi ennaltaehkäistä nahkavaurioiden syntymistä kuin joutua
korjaamaan niitä.
Leather Protection Cream suojavoide ei ole ainoastaan tehokas keino pienten pintanaarmujen poistoon
aniliininahasta. Se on sopiva myös nahan viimeistelykäsittelyyn Leather Master korjaustuotteiden käytön
jälkeen.

NAHANHOITOTUOTTEET
Maxi – Setti
Sisältö: 250 ml Leather Protector Cream ; 250 ml Leather Soft Cleaner ; 2 pehmeää pyyhettä ; 2 sientä ; 1
Ohjelehti
Tämä tuotesetti käsittää kaksi eri valmistetta. Leather Soft Cleaner soveltuu tehokkaasti tahrojen poistoon
nahkatuotteesta. Leather Protector Cream suojaa lialta ja tahroilta säilyttäen tuotteesi alkuperäiset
ominaisuudet paremmin.
Tuote soveltuu hyvin tummille nahoille. Vaaleille nahoille suosittelemme Stay Bright -settiä.

Stay Bright – Setti
Sisältö: 250 ml Colour Transfer Remover ; 225 ml Leather Cleaner ; 225 ml Leather Barrier ; 1 Kangasliina ; 1
Vaahtomuovisieni ; 1 Ohjelehti
Setin tuotteet ovat tarkoitettu erityisesti vaaleiden nahkojen puhdistukseen ja pitämään nahan vaaleat
värit kirkkaina. Poistaa mm. sinisen farkunvärin, sanomalehden painomusteen, pinttyneen lian,
kenkälankin, college-housujen luovuttaman värin. Käsittely setin tuotteilla estää myös värien tarttumista
vaaleaan nahkaan. Ei sovi tummille nahoille.

Strong Cleaner, 250 ml
Leather Strong Cleaner -puhdistusaine on mieto vesipohjainen valmiste, joka soveltuu melkein kaikkien
aniliini- ja pigmenttivärjättyjen nahkojen käsittelyyn. Se poistaa lian ja suurimman osan vesipohjaisista
tahroista. Tätä tuotetta käytetään samoin kuin Leather Soft Cleaner puhdistusainetta. Leather Strong
Cleaner on kuitenkin tehokkaampi, koska se sisältää suuren määrän vaikuttavia aineita (kaksinkertainen
määrä puhdistavia aineita). Strong Cleaner -puhdistusainetta voidaan käyttää kaikkien nahkatyyppien

käsittelyssä. Tuotetta levitetään sienen avulla, jolloin se muuttuu vaahtomaiseksi. Lian poistoon käytetään
pyyhettä. Strong Cleaner ei vaurioita hankauksenkestostandardien mukaisia nahkoja.

Super Cleaner, 50 ml
Tämä tuote poistaa suojatuista nahoista väritahrat, kuten farkkujen väriaineen, sanomalehtien musteen
sekä esim. sinapin. Super Cleaner toimii tehokkaasti silloin, kun mikään muu tuote ei vaikuta. Joskus voi
sattua vaaleiden nahkojen yhteydessä, että puhdistuksen seurauksena nahan pinta vaikuttaa
haalistuneelta. Itse asiassa tämä ilmiö johtuu farkkujen väriaineen ja/tai sanomalehden musteen nahan
pintaan aiheuttamasta värimuutoksesta. Tarvittaessa tuotetta voidaan laimentaa demineralisoidulla vedellä
(miedompi puhdistusaine).

Rapid Cleaner S, 200 ml
Rapid Cleaner S -puhdistusaine on tiivistetty valmiste vahvoista nahoista tehdyille päällisille (erityisesti
auton, lentokoneen, moottoripyörän istuimet) tai muille pigmenttivärjätyille nahoille sekä vahvoista
nahoista tehdyille kengille ja laukuille. Sen käyttöä ei suositella aniliini-, nupukki- ja mokkanahoille.
Tuotteeseen kuuluu suihkutin.

Hajunpoistaja nahalle, 200 ml
Hajunpoistaja nahoille poistaa ikävät hajut kaikista nahkatyypeistä. Se ei ole nahkojen tuoksutusaine vaan
varsinainen hajujen neutralisoija.

Ink Away, 8g
Tämä helppokäyttöinen tuote soveltuu musteen ja huulipunan poistoon viimeistellyistä nahoista. Tuote
toimii tehokkaimmin, kun sillä puhdistetaan Leather Protection Cream suojarasvalla aikaisemmin käsiteltyjä
nahkoja. Ink Away musteenpoistoaine on kehitetty poistamaan tuoreet (3-5 päivää vanhat) mustetahrat
nahasta. Se ei poista pysyvän huopakynän jälkeä.

