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Så lagar du skadat läder
Företaget Ernst P i Göteborg anordnar regelbundet
kurser i hur man lagar lädermöbler. Den är gratis
för möbelhandlare. En kurs
hölls i slutet av januari och
fler kommer att anordnas
framöver.
Det var Anthony Bogacki som
driver Lederzentrum i Göttingen i Tyskland som höll i kursen.
Lederzentrum är Tysklands ledande expert på reparation och
vård av läderprodukter och
samarbetar med Rheinland Tüv
som gör branschens standardtester på läder. Deras kunder är
möbelaffärer, försäkringsbolag,
väsktillverkare, tillverkare av
skinnkläder och privatpersoner.
För att en djurhud ska
kunna användas måste den få
ett skydd mot förruttnelse. Det
kallas garvning. Förr i tiden
var all garvning vegetabilisk
och gjordes med bl a bark av
ek. För ungefär hundra år
sedan började man använda
sig av chromsalter. I dag garvas 80 procent av allt läder
med chromsalter. Den processen tar 24 timmar. Vegetabilisk garvning tar ca åtta månader. Chrom är en tungmetall.
Olika kvaliteter på läder är
olika känsliga och ska därför
renoveras och behandlas olika.
Det finns anilin, semianilin
och täckfärgat.
Anilin är den bästa kvali-

Reparera reva
på en halvtimme
1. En bit tyg har lagts under
revan. Därpå läggs lim på
från rätsidan.
2. Liquid Leather* läggs i
längs revan.
3: Liquid Leather stryks ut
för att få en så jämn kant
som möjligt.
4: Det lagade stället får
torka under en
halogenlampa i 20 minuter.
5: Liquid Leathern
sandpappras lätt med ett
fint sandpapperr (korn600).
6: En silikonstencil med
läderprägning trycks på det
det lagade stället med en
tyngd för att ge Liquid
Leather samma struktur som
det omgivande lädret. Detta
måste göras medan Liquid
Leather fortfarande är
formbart.
Färg sprutas slutligen på
med en Airbrush så att det
lagade stället får samma
utseende som det
omgivande lädret.
Denna reparation behöver
inte ta mer än 30 minuter
och lagningen blir så
elastisk att ett tränat öga
endast med svårighet kan se
att där varit en reva.
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tén. Den har kvar sitt naturliga
utseende och känsla, det är
varmt, mjukt och skönt att
sitta i. Det beror på att lädrets
porer inte är tilltäppta av lack
eller färg. Däremot är det
känsligare för sol och smuts än
andra läder.
Semianilin är ett mellanting
mellan anilin och täckfärgat
läder. Det har ett extra skyddande skikt av lack och är därför inte så känsligt som anilin.
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* Liquid Leather är ett mycket elastiskt och
hållbart lim och fyllnadsmedel som lätt förenar sig med läder.

Täckfärgat läder har ett så
skyddande skikt av färg och
lack att porerna är helt tilltäppta. Lädret känns kallt att
röra vid men blir varmt när man
sitter på det. Lädret är å andra
sidan mycket motståndskraftigt mot sol och smuts.
Laga utnött läder
Man ska bara rengöra läder
med rengöringsmedel med lågt
PH-värde, dvs som är särskilt
avsett för läder. Diskmedel och
schampo är så alkaliska (=högt
PH-värde) att de kan göra mer
skada än nytta.
En typisk skada på läder är
att fett och smuts från hud och
matrester fått lädret att börja
oxidera. Lädret får ett reliefliknande utseende (krakelering).
Hur gör man då?
1: Tvätta bort fettet med en
stark lädertvål. Om detta inte
räcker kan man använda sig av
fettlösande medel avsett för
läder.
2: Sandpappra ytan med ett
fint sandpapper.

3: Smörj med ett bindemedel
för färg och läder så att färgen
fastnar.
4: Blanda rätt färg och spruta
på med en färgspruta i ett tunt
lager.
Och så några tips:
● Häll lite utspädd ättika på
en trasa och dra över lädret
efter rengöring så neutraliseras lädret på de farliga alkaliska rengöringsresterna.
● Rengör eller behandla aldrig
läder i direkt solljus.
❋
FAKTA ERNST P
Ernst P grundades 1915 av Ernst
Petersson. Företaget har ett
brett sortiment av specialprodukter och förnödenheter till
träindustrin och möbelindustrin.
Förra året omstrukturerades företaget och utökade såväl lokalerna, sortimentet och kundservicen. Företaget anställde även
en läderspecialist, Birgitta Zetterberg, som också har hand om
kundsupport och utbildning.
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