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Kunstleder Onderhoud

Algemeen

Vooraleer te reinigen of desinfecteren, dient u zich 
van de volgende punten te vergewissen:

 - Zet de zetel in geremde stand.
 - De gasveer moet volledig INgetrokken staan, om 

te vermijden dat water in de gasveer terecht komt.
 - Het gebruik van een hogedrukreiniger is uit den 

boze.
 - Zorg voor een correcte uitrusting voor het 

uitvoerend personeel (vocht-ondoordringbare 
schort en handschoenen, verse 
schoonmaakmiddelen,...).

Na het beëindigen van het reinigen is het belangrijk 
de handen te desinfecteren vooraleer zich naar een 
andere zone te begeven.

Haelvoet nv is niet aansprakelijk voor schade, 
letsels en beschadigingen die voortvloeien uit 
onoordeelkundig gebruik van reinigingsmiddelen 
of desinfecteermiddelen.

Schoonmaken: 
Voorzorgsmaatregel: Test eerst op een niet zichtbare plek wanneer je een onderhoudsproduct voor de eerste maal 
gebruikt. Maak altijd het gehele oppervlak schoon om kringen te voorkomen. 

Gebruik tijdens het schoonmaken een zachte doek, bevochtigd met koud of lauw water en een mild 
schoonmaakmiddel of allesreiniger om de zetel te reinigen. Gebruik eventueel een zachte borstel. Maak in een 
tweede cyclus de zetel schoon met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel als additief en droog zorgvuldig 
af na het volledige reinigingsproces. Spoel altijd met proper water en gebruik een propere doek om het meubilair af 
te drogen.
 
Te vermijden:  
 - Corrosiebevorderende of agressieve reinigingsproducten
 - Reinigingsproducten die schadelijke bestanddelen bevatten
 - Het gebruik van schuursponsen
 - De samenstelling mag de structuur of oppervlak van de kunststof onderdelen en van het hout of de epoxy 

coating niet aantasten.

Respecteer steeds de productinformatie van de betreffende reinigings- en behandelingsproducten.

Vlekken: Vlekken dient u altijd eerst zo snel mogelijk voorzichtig te deppen (vloeistof) met een zachte doek of weg 
te scheppen (vaste stof). In de meeste gevallen kunnen vlekken verwijderd worden met behulp van een vochtige 
doek en/of een zachte borstel. Doe dit op de volgende manier: reinigen met een roterende (draaiende) beweging, 
dit om goed in de diepliggende poriën te komen. Eventueel nawassen met schoon water en vervolgens goed droog 
maken. Hierdoor zorgt men ervoor dat er geen restvuil achter blijft in de poriën. Indien nodig deze handeling een 
aantal keren ter herhalen. Maak altijd het gehele oppervlak schoon en niet alleen de vlek om kringen te voorkomen. 

Is de vlek reeds ingedroogd? Verwijder dan de overtollige vlekresten handmatig of met een zachte borstel, stofzuig 
daarna de vlek met het voor meubels bestemde mondstuk.

Let op: 
Slecht gefixeerde kleurpigmenten van kledij kunnen een negatieve invloed hebben op kunstleder. Daarom is juist 
en tijdig onderhoud volgens onze instructies noodzakelijk om mogelijke migratie van kleurpigmenten te vermijden. 
Vlekken veroorzaakt door jeans of ander textiel zijn uitgesloten van garantie. 

Zweet in combinatie met medicatie kan de weekmakers in het kunstleder aantasten. Daarom is juist en tijdig 
onderhoud volgens onze instructies noodzakelijk om barsten of scheuren te vermijden. Schade hierdoor veroorzaakt 
is uitgesloten van garantie.

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

Onderhoudsrichtlijnen:

Het schoonmaken dient op regelmatige basis te gebeuren. Zo verhindert men hechting 
van vetoplossende bestanddelen op het kunstleder. Indien kunstleder niet op regelmatige 
basis gereinigd wordt, kunnen weekmakers aangetast worden in het kunstleder, 
waardoor er kleine barsten of scheuren kunnen ontstaan. 


