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Collection Colorado
Kleuren:
Nerf:
Type:
Edition:
Extra’s:

11
geschuurd
nubuck
3.0
geweldige fluweel zijdezachte uitstraling, comfortabel, warm leder

Artikelomschrijving
Prachtige dikke nubuck met vlak nerfbeeld. Nubuck leer wordt aan de haarzijde van de huid licht opgeschuurd,
hierdoor ontstaat een fluweel zacht oppervlak. Door het aniline leder licht op te schuren ontstaat er een
prachtig schrijfeffect. In deze open leersoort is de natuur duidelijk zichtbaar, deze kenmerken dienen zichtbaar
verwerkt te worden. De Colorado geeft het gevoel van suéde!
Tijdens het looien is het leder met een vocht en vuilafstotend product behandeld, echter zal nubuck in gebruik
met u mee gaan leven.

Technische gegevens
Ruwe huiden:
Maat / huid ø:
Dikte:
Lichtechtheid:
Wrijfechtheid:
Scheursterkte:
Buigingen:
Hechting van de finish:
Brandvertraging:

Europese stieren
5,20 m2
1,4 – 1,6 mm
5 (DIN EN ISO 105-B02)
3 (DIN EN ISO 11640)
20 (DIN 53329)
20.000 (DIN 53351)
2 N/cm (IUF 470)
DIN EN 1021 Part I + II
British Standard 5852 1 + 2

Gebruiksinformatie nubuck leder:
Bij het meeleven moet men denken aan het vettig/spekkig worden van de contact delen.
Naast de gebruikskenmerken is het materiaal gevoelig voor diverse soorten licht. Het licht zal verkleuring tot
gevolg kunnen hebben. Het plaatsen van nubuck in direct licht is dan ook niet aan te raden.
Uiteraard is de Colorado te onderhouden. De spekkig geworden delen kunnen met een zeer fijn schuurpapier
of suède borstel voorzichtig worden opgeruwd. Het materiaal zal echter altijd de mooie gebruikskenmerken
blijven tonen.

Prijs-, artikelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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