ONDERHOUD GEALUX

Bij aflevering van uw Gealux meubel ontvangt u een onderhouds- en garantiewijzer, waarmee
u - met uw persoonlijke garantie en registratienummer eenvoudig een gratis onderhoudsset *
kunt opvragen via www.gealux.nl.
Ook nabestellingen van onderhoudssets kunt u via het contactformulier op deze site bestellen.
Na ontvangst van uw lederen meubel dient u deze vrijwel direct te behandelen met de
PROTECTION CREAM om gegarandeerd te zijn van een optimale bescherming. Om de
mooie uitstraling van uw leder te bewaren is een regelmatige verzorging noodzakelijk.
In het dagelijks gebruik hebben we te maken met allerlei stoffen die op het lederen
zitmeubel terecht kunnen komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kleur afgifte van
jeanskleding, chips, kranteninkt en tal van andere negatieve invloeden van buitenaf zoals
vetten, zuren en transpiratie die door handen, haren en andere delen van het lichaam, altijd
worden afgegeven. Ook medicijngebruik kan hierop van invloed zijn.
Gealux werkt uitsluitend met de producten van KERASOFT of KERALUX. Deze producten
werden door gespecialiseerde Europese instellingen getest. (CTC, CTBA, Gerberinstitut
Reutlingen) en bevatten de ideale actieve bestanddelen om het leder te beschermen. Deze
preventieve verzorging is een must wanneer u de oorspronkelijke kwaliteit en de uitstraling
van het leder zo lang mogelijk wilt behouden.
Leer is in principe niet gebaat bij teveel onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is
afstoffen met een zachte of licht vochtige katoenen doek of zeem voldoende.
tips :
· Reserveer een katoenen doek èn een zeem speciaal voor uw lederen meubel. Zo bent u ervan
verzekerd dat er geen chemische reinigingsmiddelen of andere vuildeeltjes op uw lederen
meubel kunnen inwerken.
· Direct, fel zonlicht is schadelijk voor de kleur en kan het leer uitdrogen. Plaats uw meubel daarom
nooit in de felle zon of te dicht op een warmtebron (CV/Radiator/Open haard).
* ) Na activering van uw persoonlijke garantie en registratienummer via de website.

Voor het grote onderhoud (ca. 2 x per jaar) geeft u het leder een speciale verzorging (ook als
u geen vlekken of slijtage bemerkt !).
1. Reinig het leder met de SOFT CLEANER. Doe de cleaner (reiniger) op het bijgeleverde
sponsje en knijp erin tot het begint te schuimen. Wrijf het leder in met draaiende bewegingen
om het oppervlakkig vuil uit de poriën van het leder te verwijderen. Behandel vlekken of
vetsporen nog eens extra, maar zonder al te hard te wrijven. Werk daarbij steeds over een
grote oppervlakte van naad tot naad en spoel de spons regelmatig in lauw water. Laat het leder
drogen.
2. Spuit vervolgens de PROTECTION CREAM (verzorging en impregneren) op het
bijgeleverde doekje (nooit rechtstreeks op het leder). Wrijf de crème met draaiende
bewegingen zachtjes in het leder. Behandel de plaatsen waartegen vaak kleding wrijft
(kussens, zitvlak, leuning) extra grondig. Laat het leder 1 a 2 uur drogen en poets het
eventueel op met een droge doek.

Vlekkenwijzer voor Leder :
In principe geldt: Hoe sneller u de vlek behandelt, hoe makkelijker u ze kunt verwijderen!
Impregneer na elke reiniging de gereinigde plaats weer met de PROTECTION CREAM (lees
altijd eerst de gebruiksaanwijzing)
Eerste Hulp Bij Ongelukjes :
Dep vloeistoffen zoals fruitsap of koffie snel af (niet in het leder drukken!). Verdun vast vuil
(van bijvoorbeeld chocolade e.d.) met de SOFT CLEANER (zonder het in het leder te
wrijven) en veeg de vlek dan weg met een spons. Behandel het leder (van naad tot naad)
vervolgens nog eens met SOFT CLEANER over een grotere oppervlakte en impregneer het
met de PROTECTION CREAM zoals hierboven beschreven.
Probleem

Aniline Leder

Gedekverfd leer

Licht verkleurd
leer en kleine
krassen

Met de colour repair Kit A
behandelen. Daarna met de
Kerasoft of Keralux Protection
onderhouden.

Met de colour repair Kit P behandelen.
Daarna met de Kerasoft of Keralux
Protection onderhouden.

Kleurstoffen van
kleding

Met de Strong Cleaner
reinigen, daarna beschermen
met de Kerasoft of Keralux
Protection.

Met de Cleaning Kit 2000 reinigen,
daarna beschermen met de Kerasoft of
Keralux Protection.

Uitgedroogd,
krakend leer

Met Leather Balm
onderhouden

Met Leather Balm onderhouden

Craquelé
(barstjes in het
leder)

Wateroplosbare
vlekken

Vetvlekken
(huidvet, olie,
chocolade,
sausen)

Verfvlekken,
ballpoint,
nagellak,
schoensmeer,
etc.)
Door
oplosmiddelen
veroorzaakte
vlekken
(nagellak
verwijderaar,
ammoniak etc)

Urinevlekken

Met de Colour Repair Kit A
behandelen. Daarna met de
Kerasoft of Keralux Protection
onderhouden.

Met de Colour Repair Kit P
behandelen. Daarna met de Kerasoft of
Keralux Kit onderhouden.

Met Soft Cleaner of Strong
Cleaner reinigen, daarna
beschermen met Kerasoft of
Keralux Protection.

Met Cleaner 2000 reinigen, daarna
beschermen met Kerasoft of Keralux
Protection.

Met de Degreaser vlek
verwijderen, met de Soft
Cleaner nareiningen.
Vervolgens met de Kerasoft of
Keralux Protection
beschermen.
Met Ballpoint Pen Remover II
verwijderen, vervolgens met
de Kerasoft of Keralux
Protection beschermen. Indien
de verf is aangetast met de
Colour Repair Kit bijwerken.
De vlekrand met Ballpoint
Remover II verwijderen,
vervolgens met de Kerasoft of
Keralux Protection beschermen.
Indien de verf is aangetast met
de Colour Repair Kit bijwerken.

Met Cleaner 2000 de vlek verwijderen.
Vervolgens met de Kerasoft of
Keralux Protection beschermen.

Direct met de Soft Cleaner
reinigen, met de anti-geur spray
inspuiten, vervolgens met de
Kerasoft of Keralux Protection
beschermen.

Direct met de Soft Cleaner reinigen,
met de anti-geur spray inspuiten,
vervolgens met de Kerasoft of Keralux
Protection beschermen.

Met de Magic Ink Toller verwijderen,
bij oude vlekken met de Ballpoint Pen
Remover II (voorzichtig dat u de verf
niet aantast) vervolgens met de
Kerasoft of Keralux Protection
beschermen.
Door oplosmiddelen wordt de toplaag
van het leer aangetast (mat). Deze
finish opnieuw aanbrengen met de Top
Finish Spray of contact opnemen met
een vakman.

Direkt met de Soft Cleaner
Direkt met de Soft Cleaner reinigen,
reinigen, vervolgens met de
vervolgens met de Kerasoft of Keralux
Kerasoft of Keralux Protection
Protection beschermen. Baat dit niet
beschermen. Baat dit niet dan
dan kan alleen de vakman nog helpen.
kan alleen de vakman nog
helpen.
NB! Bovengenoemde reinigingsmiddelen kunt u bij uw dealer bestellen of via info@gealux.nl
Bloed,
eiwitvlekken

Onderhoud stoffen bekleding
De bekleding van een zitmeubel bepaalt in hoge mate het uiterlijk én het comfort en is dan
ook zeer belangrijk.
Iedere stof heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing, afhankelijk van samenstelling en gebruik.
Sommige zijn supersterk en bestand tegen intensief gebruik, anderen zijn wat kwetsbaarder.
De ene stof plooit meer en sneller dan de andere. Meubelstoffen slijten in het gebruik en dat is
niet te voorkomen maar de ene stof slijt sneller dan de andere. De mate en de manier van
gebruik spelen hierbij een grote rol.
Enkele aandachtspunten zijn :
· Armbanden en horlogebandjes kunnen leiden tot extra slijtage op de armleuningen.
· Sleutelbos of portemonnee verhoogt de slijtage van de stof op de zitting
· Stugge stoffen en jeanskleding belasten een meubelstof zwaarder dan zachte kledingstoffen
· Bij gebruik van bepaalde medicijnen kan transpiratievocht stoffen bevatten die de meubelstof
aantasten.
· Huisdieren kunnen door krabben beschadigingen veroorzaken.
Het normale onderhoud bestaat uit eens per week voorzichtig stofzuigen. Gebruik hiervoor
het mondstuk met de zachte borstel zodat er geen uitsteeksels aan de stof kunnen
haken. Hiermee verwijdert u vuildeeltjes als zand, welke slijtage veroorzaken.
Tot het normale onderhoud behoort ook het eens per week afnemen van de meubelen met een
licht vochtige theedoek. Strijk voorzichtig - en bij stoffen met een pool - altijd met de vleug
mee. Hiermee reduceert u vuildeeltjes, zoals lichaamszouten en - vetten, die zich aan de stof
hechten.
Periodiek onderhoud
Het grootste probleem op meubelstoffen is huidvet. Deze vervuilingen manifesteren zich
vooral op de armleuningen, hoofdsteun en zitvlak. Een grauwe vette plek wordt zichtbaar.
Huidvetten laten zich uitstekend verwijderen door JAMES onderhoudsproducten en
vlekkenmiddelen. Via onderstaande link kunt u met één klik de juiste oplossing voor al uw
vlek(ken) vinden. www.james.eu

