
STELL OG VEDLIKEHOLD AV HUDMØBLER 
Hud er et organisk, konservert materiale som ikke har egen fettproduksjon. På et møbel i daglig bruk blir 
huden utsatt for ytre påvirkninger, og for å kunne bevare huden lengst mulig er det viktig å være klar over 
følgende:
• Møbelhud er hud fra storfe som lever utendørs mesteparten av året. Huden vil derfor være preget av ytre 
 og indre påvirkninger, som insektbitt, rifter, arr, rynker, strekk-merker osv. 
• Noen slike merker er viktige fordi de er med på å skape liv i møbelet. Andre kan være skjemmende og 
 brukes kun på lite synlige steder, eller ikke i det hele tatt. 
• AS Ergomekanikk har faste, strenge kriterier for utvelgelse og bruk. 
• Hud falmer i direkte sollys. 
• Hud blir daglig tilført fett og smuss fra hender, hår og klær. 
• Hud tørker ut på grunn av varme og tørr luft. 

AS Ergomekanikk anbefaler derfor følgende behandling av møbelet: 

MERK: Innholdet i denne brukermanualen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfat-
tes som forpliktelser fra Handicare ASA. Handicare ASA påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som 
kan fi nnes i denne brukermanualen. Alle produktene som er nevnt i denne brukermanualen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre 
sammenhenger uten samtykke fra Handicare asa.
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AS Ergomekanikk anbefaler følgende vedlikehold av møbelet: 
• Start vedlikeholdet umiddelbart. 
• Påfør hudkremen «Leather Protection Cream» på alle slitefl ater, nakkestøtte, armlene, sete osv. Kremen 
 impregnerer huden og hindrer/forsinker opptak av fett og svette. 
• Regelmessig rengjøring foretas med en klut fuktet med mildt såpevann (natursåpe som f.eks. Sunlight). 
 Rengjør aldri med microfi berklut. Disse klutenes evne til å fjerne fett gjør at de kan virke ødeleggende på 
 hudmøbler. 
• En til to ganger i året bør møbelet påføres hudkrem (når det er tørt). (Leathermaster’s Leather Protection 
 Cream). 

Dersom disse enkle retningslinjene følges, vil du ha glede av møbelet i årevis. 

Slik tar du bort en vannløselig fl ekk: La ikke fl ekken få tørke inn - ta den bort hurtigst mulig! Bruk mildt 
hudvaskemiddel på en svamp eller en bomullsklut til å suge opp alt med. Ikke la huden bli gjennombløt. 
Skulle det skje, tørk den hurtig og forsiktig f.eks. med en hårtørrer. Ikke gni. 

Slik tar du bort en fettholdig fl ekk: Fjern mest mulig av fl ekken med en papir-serviett eller en myk bomull-
sklut. Ikke gni. Trykk kluten mot fl ekken for å suge opp fettet. Bruk et mildt såpevann (natursåpe som f.eks. 
Sunlight) for å fjerne resten av fl ekken. 

Unngå 
direkte sol-
lys. Dersom 
møbelet står i 
nærheten av 
et stort vindu; 
bruk persi-
enner eller 
markiser.

Unngå plas-
sering nær 
radiatorer eller 
varmevifter. 

Støvsug huden 
skånsomt for å 
fjerne støv- 
partikler.

Rengjør huden 
regelmessig 
for å fjerne fett 
og smuss.

Unngå uttør-
ring. Den luft-
fuktigheten du 
selv har godt 
av, er også 
den beste for 
huden.


