
LÆDERFARVNING / MØBELLÆDER - 
VEJLEDNING

TM-METODEN til farvning af møbellæder - Sådan opfarver eller omfarver du selv dine 
lædermøbler med et flot og professionelt resultat! - Gratis vejledning - til privat brug!

Beskrivelse:

Opfarv eller omfarv selv dine lædermøbler på en weekend!

- Og det er altså ikke særlig svært - med TM-Metoden, udviklet igennem de sidste 15 år af 
Michael Juhlin fra TM, i samarbejde med danske læder-eksperter og med hjælp af originale 
materialer og farver fra førende europæiske læder-garverier.

TM-Metoden - til permanent farvning af møbellæder:

Start med at vaske læderet grundigt med TM-Læder-rens på en svamp.

Denne rensning er nødvendig for senere at kunne begrænse anvendelsen af TM-Affedtningsmiddel. 
Dette indeholder nemlig opløsningsmidler og kan i store mængder virke noget udtørrende og 
dermed være lettere skadeligt for læderet - men affedtningen er samtidigt absolut nødvendig for den 
nye farves vedhæftning. 

Lad nu læderet tørre godt (evt. til næste dag)

Nu tørres læderet over med en klud vædet med TM-Affedtningsmiddel. Dette vil løsne overfladen 
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på den gamle læderfarve, og sikre vedhæftningen af den nye farve. 

Stop behandlingen med affedtningsmidlet, når du kan se begyndende farve-afsmitning på kluden. 

Meget blanke eller "glasagtige" områder, som kan være opstået på f.eks. forkanter af armlæn og 
sædeforkanter, kan evt. slibes /"ridses" let med slibepapir korn 180 eller derover, for at farven bedre 
kan "hæfte" (farven hæfter meget bedre på en ru overflade). Vær dog meget omhyggelig med ikke 
at gennemslibe læderets narv (d.v.s. læderets "papirtynde" glatte overflade). 

Det følgende afsnit gælder KUN for LÆDER som skal omfarves til ny farve og kun for "sugende" 
læder (d.v.s. læder, som ikke i forvejen er behandlet med dækfarve eller lak). 
..... 
Test: 
Prøv evt. først at afrense et lille stykke af læderet på et usynligt sted, med f.eks. acetone, 
cellulosefortynder eller "neglelak-fjerner" og dernæst når det er helt tørt at dryppe lidt vand på 
stedet. Hvis vandet nu stadig "preller" af på læderet, er det formentlig fra garveriet behandlet med 
dækfarve og / eller lak og kan nu efterfølgende IKKE farves med Anilinfarve. 

Hvis vandet derimod hurtigt forsvinder ned i læderet, er du dermed så heldig, at dit læder kan 
opsuge og dermed farves med anilinfarve og dermed "gennemfarves" inden påføring af dækfarve. 

Læder der skal omfarves til en anden ( mørkere) farve, bør derfor nu "gennemfarves" med Quick 
Anilinfarve (bejdsefarve) i ca. samme farvetone som den færdige farve. Dette giver læderet den 
nødvendige basis for den nye farve og gør at der efterfølgende kun skal bruges ganske lidt 
dækfarve, for at opnå det færdige resultat. Dette er temmelig vigtigt da evt. senere problemer med 
krakelering, oftest skyldes et for tykt lag dækfarve, hvilket i øvrigt også vil kunne få læderet til at 
føles lidt stift og "plastagtigt" 
Læder der skal opfarves til nogenlunde samme farvetone som den oprindelige, behøver derimod 
ikke grundfarvning med Anilinfarven, da det i så fald kun er nødvendigt med et tyndt farvelag, som 
dermed ikke vil forandre læderets overflade væsentligt. 
Anilinfarve kan købes på spraydåse eller som hele ltr. og kan her påføres med klud, svamp, pensel 
eller sprøjte, men mængden af den tilførte anilinfarve kan næsten ikke overdrives, da det her bare 
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