Leather care
Your piece will be affected by its age and usage, as with all organic matter. Here are some steps
that can be done once or twice per year but only if you feel it necessary. Be careful not to rub
anything into openings with lights or cords and always unplug the power cord first. We do not
recommend the use of so called “leather care”-kits. These are often purely chemical and do not leave
a lasting result.
Cleaning
Carefully rub a dry wad of cotton to remove potential moisture, skin oil and dirt. If there's
obvious stains due to spills then a cotton ball can be moistened and gently rubbed over the area in
even strokes. Please remember to dry off excess moisture afterwards.
Revitalizing
Leather can dry out after months of usage, especially if it's regularly exposed to cold or heat. If
the leather has become unusually stiff or cracked then it's because of dehydration and will benefit
from being revitalized with either leather fat or oil. Please note that using just water will dry it
out even more.
Leather fat and leather oil is applied by smearing a small amount on the tip of your finger and
transferring it to the leather with small, circular motions. Apply whichever substance you choose to
use over the entire surface, both back and front. Then wipe away excess fluid. Let it sink in for
10-15 minutes and then wipe it off again.
After you’ve cleaned your piece you must let it dry for 2-3 days without using it to allow it to
evenly re-moisturize. Beeswax is also not conductive but it’s always better to be safe than sorry.
Polishing
After your piece has dried it can be polished. A regular wad of cotton can be used to buff it in
small, circular motions until the desired amount of shine has been achieved.

Lädervård
Som med allt organiskt material kommer ert läderverk påverkas av dess ålder samt slitage. Här är
några steg som kan göras en eller två gånger om året vid behov. Var försiktig så ni inte råkar få
väta i öppningar med lampor eller sladdar och koppla alltid ur elsladden först. Vi rekommenderar
inte såkallade ”lädervård kit”. Dessa är oftast rent kemiska och lämnar inte ett bestående resultat.
Rengöring
Gnid försiktigt med en torr bomullstuss för att ta bort eventuell fukt, hudolja och smuts. Finns det
tydliga fläckar på grund av spill eller annat kan en bomullstuss fuktas och gnidas försiktigt mot
området. Glöm inte att torka bort fukten med torr bomull efteråt.
Återfuktning
Efter månader av bruk kan lädret torka ut, särskilt om det regelbundet utsätts för kyla eller värme.
Om lädret blivit ovanligt styvt eller spruckit är det på grund av uttorkning och kan med fördel
återfuktas med antingen läderfett eller läderolja. Observera att vatten torkar ut lädret, det
återfuktar inte.
Läderfett och läderolja appliceras genom att överföra lite till en fingertopp och gnida in det i
lädret med små cirkulära rörelser. Stryk medlet jämnt över hela ytan på både bak- samt framsida och
torka sedan bort överbliven vätska. Låt det sjunka in i 5-10 minuter och torka det sedan ytterligare
en gång med bomull.
Efter att ni rengjort ert verk med vatten eller läderfett måste ni låta det torka i 2-3 dygn utan
att använda det så att det blir jämnt återfuktat. Bivax är inte heller elektriskt ledande men det är
alltid bättre att ta det säkra före det osäkra.
Polering
Med fördel kan verket poleras med bomull efter att det torkat. Detta görs med rigorösa, cirkulära
små rörelser tills önskad glans uppnåtts. Om läderfettet inte torkat in helt kan bomullen lämna
fibrer efter sig.
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