FARMLAND LÄDERVÅRD
Althaus/Guy Chanel/Farmland/Sabre
Det är viktigt att allt läder underhålles, en ny sadel är en investering som bör
skötas om i från början. Nya sadlar och remtyg, kan som oftas, kännas lite stela.
Det är då lämpligt att " grundolja " sadel och eventuella tillbehör med, Carr&Day&Martin
" Neatsfoot Compund "(olja). Detta med måttlighet och föredragningsvis en gång på
ovansidan och två gånger på undersidan av allt kåpläder. Sadelstroppar mycket sparsamt.
Sits, knä, och bossor, sparsamt en gång, eller bara med sadelfett, ex., Carr&Day&Martin
Leather Balsam Intensive Conditioner, eller Sedgwick Leather Care.
Är sadeln ljus i färgen, blir den mörkare och framhäver lädrets skönhet på ett distinkt sätt.
Med en skinnklädd sadel, integrerad, kan det räcka med att grundolja båda sidorna av svettkåpan,
samt undersidan av stora och lilla kåpan. Samma gäller för, Nubuck, mocka, Älg, och Hjortskinn,
eller liknande. Neatsfoot Compund, räcker sedan att applicera några gånger om året eller efter
behov.
Ta alltid för vana att torka rent sadeln och tillbehören med en fuktig kvalitets svamp eller
Wettex duk, efter varje användning. Är utrustningen mycket smutsig, kan glycerinsåpa
användas i mer " löddrig " form.
Du kan sedan veckovis eller efter behov, smörja in sadeln/tillbehören (efter rengöring), med
ex., Carr&Day&Martin, Brecknell Turner Saddle Soap(hela sadeln/tränset), lite läderbalsam
eller Sedgwick Leather Care emellanåt. Bästa resultatet blir att använda dina egna fingrar.
Regelbunden lädervård håller smuts och väta borta, lädret blir smidigt, mjukt, och följsamt,
ger en längre livstid, komfort och säkerhet. En välskött sadel ger ett bättre andrahandsvärde.
Tänk på att lädret är ett naturligt och levande material som behöver fukt och omvårdnad!
Glöm inte att sadlar och persedlar som inte används under en längre tid, bör få en
uppfräschning emellanåt. Följ alltid tillverkarens rekommendationer vad avser sadlar och
remtyg.
Viktigt att tänka på!
* Glöm int att skaka om Neatsfoot Compunden väl, före användning.
* Se till att alla svampar och trasor hålls rena.
* Sadlar och tillbehör bör förvaras i ett torrt och väl ventilerat rum(sadelkammare).
Sadeln bör hängas på en sadelhängare som håller sadelns form. Låt alltid sadeln
vila " luftigt ", en fuktig vojlock under är inte att rekommendera. Använd gärna ett sadelskydd i material som andas, bomull etc.,. Det är viktigt att inte sadelskydd i plast eller
vattentäta material användes, dessa kan förosaka mögelangrepp.
* Är sadeln blöt, låt den torka i rumstemperatur, får ej påskyndas genom att hängas
över element eller framför värmefläktar. När sadeln/tillbehören väl torkat, återinolja
med Neatsfoot Compund.
Följande lädervårdande medel rekommenderas till produkter och varumärken på
vår hemsida.
Carr&Day&Martin: Varner & Prest Neatsfoot Compund/Belvoir Tack Cleaner/Belvoir Tack
Conditioner(glycerine)/Belvoir Glycerine Conditioning Soap, eller burk version. /Brecknell Turner
Saddle Soap/Leather Balsam Intensive Conditioner. Finns i handeln. Sedgwick Original
Leather Care. Finns hos Farmland Uddevalla.
Lika viktigt som Lädervård är ditt val av rätt sadel och tillbehör.
Lycka till!

