Plejevejledning – ÆGTE LÆDER
Ægte læder betræk kan rengøres med vand og sæbe (80% vand og 20% sæbe).
Rengøring med en læder-venlig sæbe eller sæbespåner af god kvalitet anbefales.
Undgå at gennemvæde læderet. Brug helst kun skummet fra sæbeblandingen.
Rengøres læderet dagligt, skal man jævnligt pleje det med læderfedt eller spray for at beholde
fedtstoffet i læderet.
Rengør IKKE med klorin, sprit mv.

***
Plejevejledning – KUNSTLÆDER
Stamskin
Stamskin Top er et kunstlæder, der former sig under brug. Folder kan derfor forekomme. Det
påvirker ikke dit produkts levetid, og er ikke en kvalitetsdefekt.
Stamskin er anti-bakterielt
Til dagligt rengøres Stamskin overflader bare med vand og en klud. Hvis nødvendigt, bruges en
mild sæbe (pH-neutral, fri for syre eller basiske tilsætningsstoffer) (80% vand og 20% sæbe).
Efter rengøring skal produktet tørres helt af.
Vi anbefaler Stamskin Cleaner til pletter og rester fra jeans.
Påfør Stamskin Cleaner i cirkulære bevægelser ved hjælp af en blød børste. Efter børstning på
Stamskin Cleaner, skal rengøringsmidlet suge ind i cirka 3 minutter. Fjern derefter Stamskin
Cleaner og snavs med en tør klud.
Andre dele kan aftørres med en fugtig klud.
Brug IKKE alkohol, klor, ammoniak eller syrebaserede rengøringsprodukter.

Magic- eller compound læder:
En type af kunstlæder der ofte bruges ved sterilt arbejde (laboratorier, sygehuse osv.)
Tåler rengøring med sprit og klorin.

***
Plejevejledning – PUxx
PUxx er et anti-bakteriel kunstlæder betræk.
Materialet hedder PU. PU-formuleringerne har i mange år bevist sit potentiale i medicinske miljøer
(medicinske madrasovertræk).
PUxx kan rengøres og desinficeres med stort set alt.
Det er testet med mere end 100 gange overflade-rens, og har stadig en vandtæthed med disse
kemiske desinfektionsmidler:
•
•
•
•

Alkoholbaserede desinfektionsmidler
Kvalitets ammoniumbaserede desinfektionsmidler
1000 ppm aktive klorinopløsninger
Hydrogenperoxidopløsninger

PUxx kan rengøres med desinfektionsmidler som er baseret på 50% isopropanol eller 70%
alkohol, uden at skulle rengøres med vand og / eller sæbe bagefter.
Andre specifikke (alkoholbaserede) produkter, der allerede er testet med succes, er:
Hexaquart forte 2%
Hexaquart forte 5%
Hexaquart plus citronfrisk 2%
Hexaquart plus citronfrisk 5%
Melsept SF 2%
Melsept SF 5%

Meliseptol Foam pure konz.
Meliseptol rapid konz.
Bacillol AF konz.
Kohrsolin FF 1,5%
Mikrobac forte 0,5%
Mikrobac forte 2,5%

Kohrsolin ekstra 0,25%
Incidin Liquid
Klorsept 87
Klorkleen
Bernhard (vaskemiddel)

