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Kwaliteitsinformatie Kunstleer
Kunstleer, ook wel leatherlook genoemd, is een optisch vervangproduct voor natuurlijk
leer. Het materiaal lijkt op leer en ook het aanraken, voelen, moet de ervaring van leer
oproepen. Kunstleer is een kunststof die aangebracht wordt op een drager van textiel
en in deze kunststof wordt een tekening geprent die lijkt op de structuur van een soort
leer. Het wordt gebruikt voor het bekleden van o.a. stoelen en bankstellen. De stof is
UV-Bestendig en brandwerend, beide eigenschappen zijn in dit materiaal verwerkt.
Uiteraard kunnen kunstleders met hoge eigenschappen ook thuis worden gebruikt.
Een van de grote nadelen is dat veel soorten kunstleer geen vocht opnemen of
doorlaten. De kunstleersoorten die geen vocht opnemen zijn veelal vervaardigd
van PVC of bestaan uit een PVC-Polyurethaan combinatie. Er zijn inmiddels veel
soorten kunstleer die een ademende werking hebben en niet meer van echt leer te
onderscheiden zijn.
In het algemeen is het zo dat kunstleer bestaat uit een laag textiel en een laag
kunststof. Het is meestal een kunststofvezel of katoenvezel, welke met een weke PVCcoating bedekt is. Sommige kunstleersoorten hebben geen PVC maar een Polyurethaan
toplaag.

Voordelen van kunstleer
Kunstleer is gemakkelijk schoon te maken met water en een doek. Ook krijg je bij
kunstleer minder last van ‘plooien’ omdat het materiaal stugger, compacter is dan echt
leer. Tot slot is kunstleer vaak goedkoper dan echt leer.
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Reinigen en onderhoud
Reinigen met warmwater en zeep. Zorg dat je het kunstleer vaak reinigt omdat
kunstleer weekmakers bevat en deze door zweet worden uitgedreven waardoor het
kunstleer hard wordt en scheuren kan gaan vertonen. Balpen strepen kunnen binnen
korte tijd worden gereinigd met alcohol of Glasex, maar na lange tijd zal het niet meer
te reinigen zijn. De meeste fabrikanten adviseren dan ook om een microvezeldoek,
warmwater en zeep te gebruiken.
Enkele voordelen van kunstleer op een rij:
■■

Waterdicht

■■

UV-bestendig

■■

Slijtvast

■■

Eenvoudig te reinigen

■■

Bacteriewerend

■■

Zeewaterbestendig

■■

Droogt niet uit

■■

Prijstechnisch interessant

Ademend kunstleer
Er komt steeds meer ademend kunstleer op de markt. Kunstleer met een ademende
werking is moeilijk van echt leer te onderscheiden. Het materiaal voelt zacht aan en
plakt niet. Het materiaal heeft een hoge slijtweerstand

Meest voorkomende toepassingen
Transport, gezondheidszorg, maritiem, kantoor, lounge, tuin, outdoor

PVC
De kunstleersoorten die geen vocht opnemen zijn veelal vervaardigd van PVC of een
PVC-Polyurethaan combinatie. Kunstleer van PVC is over het algemeen het voordeligst.

PU
PU staat voor Polyurethaan. PU maakt het kunstleer zacht en soepel. PU-kunstleer
valt onder splitleer. Het materiaal heeft een polyurethaan coating zodat het eruit ziet
als een nerfleder. Meestal heeft PU-kunstleer een glanzend oppervlak en een antiek
uiterlijk. PU-kunstleer wordt voor meubelbekleding gebruikt.

Vinyl en Siliconen
Ook deze materialen worden gebruikt voor het ontwikkelen van kunstleer.

