ONDERHOUD

van EDIX ® lederen zadels en artikelen

Aanschaf
EDIX® lederproducten zijn handgemaakt uit natuurlijke materialen.
Kenmerkend daarvoor zijn kleine oneffenheden in materiaal of structuur.
Juist gebruik en goede verzorging van dit natuurlijke materiaal garanderen dat je er lang plezier van kunt hebben. Deze toelichting, gericht op
het reinigen en voeden van leder draagt daaraan bij, lees hem daarom
aandachtig door. Elk EDIX® lederproduct krijgt alvorens deze het magazijn verlaat een kwaliteitscontrole en een ledervoeding mee. We raden
aan voor het eerste gebruik nog een ledervoeding aan te brengen.
In een nieuw zadel zijn lichte vervormingen (kreukels) van het leder door
verpakking en transport niet te vermijden, in het gebruiksproces van het
zadel lossen deze vanzelf op. Houd er rekening mee dat door het
gebruik van je zadel er na verloop van tijd een structuurverandering van
het leder kan plaatsvinden. De fenders of beugelriemen glijden langs het
zadel en daar zal ter plaatse het leder glad en weer natuurlijk van kleur
maken. Uiteraard brengen deze (gebruiks-)gevolgen geen enkel kwaliteitsverlies met zich mee.

Invloeden op duurzaamheid
Leder is een sterk natuurproduct. Aspecten als gebruik, krachtuitoefening, wrijving, schurend stof, vuil, zweet, mest, zonlicht en bijvoorbeeld
overvloedig veel water, beschadigen het lederoppervlak en de daaronder
liggende lederstructuur. Deze in het gebruik optredende bedreigingen
veroorzaken (haar)scheurtjes in de afgewerkte bovenlaag en tasten de
structuur aan. Zonder de juiste verzorging van het leder werken deze
bedreigingen al zeer snel in op de kwaliteit en dus op de duurzaamheid
van het leder.
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Onderhoud algemeen
Leder als natuurproduct moet je, zelfs bij niet-gebruik,
regelmatig reinigen en met name voeden om het in
conditie te houden, dit om vroegtijdige buitengewone
slijtage tegen te gaan. Het is belangrijk om natuurlijke of
synthetische lederverzorgingsproducten van een goede
kwaliteit te gebruiken. Algemene huishoudproducten zoals
slaolie en huishoudreinigers tasten leder aan en zijn dus
beslist ongeschikt! Lederverzorgingsproducten zijn ontwikkeld om in leder (dus om in de huid) te trekken, pas dus op
voor overgevoeligheid van je eigen huid.

Onderhoud, reinigen
Eigenlijk zou na elk gebruik verzorging goed zijn, op zijn
minst vraagt het lederproduct bij intensief gebruik toch
wekelijks om een verzorgingsbeurt. Je begint met reinigen.
Teneinde in alle hoekjes en gaatjes te kunnen komen dien
je het als eerste volledig uit elkaar te nemen. Reinigen doe
je met vochtige doek of spons waarbij je gebruik maakt
van lederreiniger, ook wel onder de naam zadelzeep in de
handel, zo verwijder je vuil en vet en maak je de poriën in
het leder weer open, dit om daarna met een verzorgingsproduct het leder te kunnen voeden. Zadelzeep moet je
spaarzaam gebruiken, immers het is vet onttrekkend en te
veel ervan zou ook de natuurlijke vetten aan de lederstructuur kunnen onttrekken. Er zijn varianten in zadelzeep of
lederreiniger. Lees altijd goed het gebruiksvoorschrift van
de aangekochte zadelzeep of lederreiniger en volg dat op.
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Onderhoud, voeden, olie of vet?
Goed is het om leder direct na het reinigen te voeden, vetten en oliën
trekken dan goed in. Leder heeft afhankelijk van zijn soepelheid altijd een
zekere mate van voeding nodig. Welke soort voeding is afhankelijk van
het soort leder. Een geborsteld leder, vaak genoemd suéde leder of een
vol rundsleder hebben beiden hun specifiek geadviseerde producten.
Perfect afgestemd op wat dat ledersoort aan voeding nodig heeft, met
vaak ook een op die ledersoort afgestemd reinigingsproduct en hun
eigen geadviseerde verwerkingsmethoden. Afhankelijk van het ledersoort
zal ledervet of lederolie snel of minder snel intrekken. De onderzijde van
leder is over het algemeen minder glad of zelfs ongedekt en daardoor
poreuzer, hier trekt een olie of vet gemakkelijk in. Is, na uitgesteld onderhoud of langdurig niet-gebruik, het leder door uitdroging hard en stug
geworden dan zullen één of meer voedingen d.m.v. van olie het leder
eerst weer soepel moeten maken om vervolgens weer op voeding met
vet over te kunnen gaan. Het spreekt voor zich dat een voeding met olie
direct dieper doordringt dan een voeding met vet. Overmatige voeding
zal het leder waar krachten op worden uitgeoefend, zeer kwetsbaar
maken voor uitrekking. Bovendien zal het overmatig gebruik intrekking in
eventueel aanwezige kunststoffen (schuimpadding) en stiksels tot gevolg
hebben en deze zullen daardoor onherstelbaar beschadigen. Waarbij
zelfs onbruikbaarheid van het lederen product kan optreden. Bij regelmatig onderhoud zal een spaarzame vetvoeding altijd toereikend zijn.
Voedingen zijn er in diverse tinten, gebruik een passende tint teneinde
een egaal kleuroppervlak na te streven. Verstandig kan het zijn een kleur
inwerkingstest te doen op een minder zichtbare plaats.
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Onderhoud, nabewerking:
Na poetsen doe je met een droge, schone doek, daarna laten drogen in
een open droge ruimte, maar zeker niet in de zon. Daarna kunt u uw
lederproduct opbergen in een niet vochtige, donkere ruimte en uw
lederen product is weer klaar voor een volgend gebruik.

EDIX® Equine Articles wenst je veel en lang plezier van je EDIX®
lederproduct toe!

“EDIX® BOOMLOOS RIJDEN, EEN WEG NAAR MEER
WEDERZIJDS GEVOEL TUSSEN JOU EN JE PAARD!”
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Handmade high quality products bij EDIX® an official registered trademark,
all products are designed en developed in the Netherlands.

www.edixsaddles.com

