
Kunstleer
onderhoudsadvies

Wat is kunstleer
Kunstleer (ook wel bekend als kunstleder, imitatieleer, Skai of PU) 
is een imitatie van leer en heeft dus ook andere eigenschappen 
dan echt leder. Het bestaat uit een kunststof die aangebracht is 
op een doek van textiel. Vervolgens wordt hier een structuur op 
gedrukt die lijkt op de structuur van een bepaald soort leer.
Kunstleer wordt veelal gebruikt bij de productie van meubels, 
zoals stoelen of bankstellen, maar ook voor tassen, kleding en 
schoenen wordt er gebruik gemaakt van Skai-leer. Ook kunstleer 
is verkrijgbaar in verschillende soorten. Tegenwoordig zijn er veel 
kunstleren die een ademende werking hebben en moeilijk van echt 
leer te onderscheiden zijn. Dit zijn de kunstleren die vervaardigd 
zijn uit polyurethaan. De kunstleer soorten die geen vocht 
opnemen, zijn veelal samengesteld uit PVC of een combinatie van 
PVC en polyurethaan.

Eigenschappen
Vinyl meubelbekleding is samengesteld uit een kunststof 
bovenlaag met een katoenen drager. De belangrijkste 
eigenschappen zijn:

• Antibacterieel en hygiënisch 
• Brandwerend
• Duurzaam
• Huidvetbestendig
• Kleur- en lichtecht
• Slijtvast
• Urine- en bloedafstotend
• Vuilafstotend
• Waterdicht en zoutwaterafstotend
• Zweet- en speekselafstotend

Onderhoud en verzorging
Kunstleer moet regelmatig worden afgestoft met een schone, 
zachte doek. Plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, kunt u met 
een stofzuigerhulpstuk voorzichtig zuigen. Door overmatige 
blootstelling aan vet- en transpiratievlekken wordt het materiaal 
hard en kunnen er scheuren of barsten optreden. Verwijder zulke 
vlekken daarom zo snel mogelijk. 

Gebruik voor het ‘natte’ onderhoud een lauw sopje van alkalivrije 
zeep en een schone, niet al te vochtige zeem. Na deze behandeling 
kunt u de bekleding met een zachte, niet pluizende doek droog 
deppen. In geen geval wrijven!

Informatie over schoonmaken en uitleg over specifieke problemen 
die zich voor kunnen doen worden op de achterzijde beschreven.

Mocht u meer informatie wensen dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met een onze verkoop binnendienst. 
Zij helpen u graag verder.



Algemeen
Gebruik bij normaal onderhoud en verontreinigingen altijd een 
doek die niet pluist.

Normaal onderhoud
De vinylmeubelbekleding regelmatig reinigen met een licht 
vochtige doek. Indien een speciale vinylcleaner wordt gebruikt, de 
restanten van het reinigingsmiddel verwijderen met water en een 
doek.

Verontreinigingen
• Het verdient aanbeveling verontreinigingen zo snel mogelijk 

te verwijderen.
• Verwijder opliggend, droog vuil met behulp van een zachte 

borstel of een doek.
• Verwijder natte verontreinigingen zoveel mogelijk door ze op 

te nemen in niet pluizend, absorberend materiaal.
• Breng eventueel een speciale vinylcleaner aan door middel 

van rechtstreeks sproeien op de meubelbekleding of met 
behulp van de doek.

• Bij sterke verontreinigingen cleaner gebruiken en gedurende 
enkele minuten laten inwerken.

• Gebruik een zachte borstel en enige druk om hardnekkige 
verontreinigingen uit de structuur van de vinyl meubelbekle-
ding te halen.

• Werk altijd van buiten naar binnen om de vlek zo klein moge-
lijk te houden.

• Verwijder na het reinigen resten van vuil en reinigingsmiddel 
met schoon water en een schone doek. Droog na met een 
doek.

Waarschuwing
Vinyl meubelbekleding nooit reinigen met agressieve, 
oplosmiddelhoudende of schurende reinigingsmiddelen.
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