
Nasveti za nego površinsko barvanega usnja in ohranjanja 
novega izgleda vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 

Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. Dolgotrajno 

izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka lahko usnje izsuši, zaradi 

česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo strga. 
Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da vam dobavi ustrezno vlažilno ali 

mehčalno sredstvo. Priporočamo uporabo Leather Master / Uniters Leather Vital-a. 

Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposrednim sončnim žarkom. Vsi materiali, ki 
so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, s časom obledijo. Anilinsko usnje je še 

posebej občutljivo na direktno sončno svetlobo. Usnja nikoli ne postavljajte v izložbo 

ali pod žaromete! Pokličite prodajalca ali Corium d.o.o., da vam dobavi izdelek za 
osvežitev barve. Za površinsko barvano usnje svetujemo uporabo barve Leather 

Master / Uniters Colour Line Pigmented. 

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji lahko 
razpraskajo usnje. Njihova slina usnju močno škoduje, enako velja tudi za njihove 

telesne tekočine in maščobe. Priporočamo preventivno zaščito usnja z zaščitno kremo 

Leather Master / Uniters Leather Protection Cream. 

V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih preparatov in 
barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za nohte, aceton, belila, 

varikina, lepila, različna barvila in gospodinjska čistila ne uporabljajte in ne hranite v 

bližini usnja. Če jih že uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. 
Izogibajte se uporabi VSEH sredstev in čistil, ki vsebujejo alkohole, topila, olja ali 

maščobe, abrazivne delce, ker lahko poškodujejo površino usnja. 

Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli drugega kosa 
pohištva. Mehko krpo navlažite s čistilom Leather Master / Uniters Leather Soft 

Cleaner in obrišite vašo sedežno garnituro vsak teden. Za odstranjevanje 

trdovratnejše umazanije ali madežev uporabite močnejša in ustrezna Leather Master 
/ Uniters čistila. Pri sesanju uporabljajte nastavek z mehko ščetko. Z usnja je možno 

popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v usnje in je zato idealen za 

osebe, občutljive na prah. 

S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali življenjsko 
dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred prvo uporabo. Za 

površinsko barvano usnje uporabite kremo Leather Master / Uniters Leather 

Conditioning Cream ali Leather Protection Cream, da povečate odpornost usnja 

pred madeži in preprečite nabiranje umazanije. S tem preprečite prodiranje 
umazanije v usnje, ter mu povečate odpornost na obrabo in zmanjšate nevarnost bledenja zaradi 

vpliva svetlobe - UV filter. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni. Ne posedajte po usnju z vlažnimi, prepotenimi ali mokrimi 
oblačili. 

Vaše površinsko barvano usnjeno pohištvo v celoti temeljito očistite vsaj vsakih 6 
mesecev z Leather Master / Uniters Leather Soft Cleaner in obnovite 

kondicioniranje z Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream. Področja 

intenzivnejše uporabe po potrebi še pogosteje, lahko tudi mesečno. Tako boste 

odstranili umazanijo in preprečili postopno nalaganje, vpijanje in prodiranje prahu, 
telesnih maščob in znoja v usnje. Anilinska usnja so zelo vpojna in zahtevajo pogostejše čiščenje, 

še posebej, če se anilinsko usnje dnevno uporablja. Po čiščenju, za obnovo zaščite usnja vedno 

nanesite Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream, s tem tudi ohranite elastičnost 
in prožnost usnja. V primeru pojava madežev pisal ali obarvanosti usnja od oblačil ukrepajte 

takoj, uporabite čistilo Ink Away oz. set Light Colored Leather Care Kit. Če je potrebno, 

pokličite vašega prodajalca ali Corium d.o.o., za nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo. 

 

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: 

www.corium.si, E: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU 

 

Leather Care Kit – U100 

Set za nego usnja – U100 
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Nasveti za nego površinsko barvanega usnja in ohranjanja 
novega izgleda vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 

Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. Dolgotrajno 
izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka lahko usnje izsuši, zaradi 

česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo strga. 

Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da vam dobavi ustrezno vlažilno ali 

mehčalno sredstvo. Priporočamo uporabo Leather Master / Uniters Leather Vital-a. 

Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposrednim sončnim žarkom. Vsi materiali, ki 

so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, s časom obledijo. Anilinsko usnje je še 
posebej občutljivo na direktno sončno svetlobo. Usnja nikoli ne postavljajte v izložbo 

ali pod žaromete! Pokličite prodajalca ali Corium d.o.o., da vam dobavi izdelek za 

osvežitev barve. Za površinsko barvano usnje svetujemo uporabo barve Leather 
Master / Uniters Colour Line Pigmented. 

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji lahko 
razpraskajo usnje. Njihova slina usnju močno škoduje, enako velja tudi za njihove 

telesne tekočine in maščobe. Priporočamo preventivno zaščito usnja z zaščitno kremo 

Leather Master / Uniters Leather Protection Cream. 

V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih preparatov in 
barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za nohte, aceton, belila, 
varikina, lepila, različna barvila in gospodinjska čistila ne uporabljajte in ne hranite v 

bližini usnja. Če jih že uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. 

Izogibajte se uporabi VSEH sredstev in čistil, ki vsebujejo alkohole, topila, olja ali 
maščobe, abrazivne delce, ker lahko poškodujejo površino usnja. 

Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli drugega kosa 

pohištva. Mehko krpo navlažite s čistilom Leather Master / Uniters Leather Soft 
Cleaner in obrišite vašo sedežno garnituro vsak teden. Za odstranjevanje 

trdovratnejše umazanije ali madežev uporabite močnejša in ustrezna Leather Master 

/ Uniters čistila. Pri sesanju uporabljajte nastavek z mehko ščetko. Z usnja je možno 
popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v usnje in je zato idealen za 

osebe, občutljive na prah. 

S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali življenjsko 
dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred prvo uporabo. Za 
površinsko barvano usnje uporabite kremo Leather Master / Uniters Leather 

Conditioning Cream ali Leather Protection Cream, da povečate odpornost usnja 

pred madeži in preprečite nabiranje umazanije. S tem preprečite prodiranje 

umazanije v usnje, ter mu povečate odpornost na obrabo in zmanjšate nevarnost bledenja zaradi 
vpliva svetlobe - UV filter. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni. Ne posedajte po usnju z vlažnimi, prepotenimi ali mokrimi 

oblačili. 

Vaše površinsko barvano usnjeno pohištvo v celoti temeljito očistite vsaj vsakih 6 

mesecev z Leather Master / Uniters Leather Soft Cleaner in obnovite 
kondicioniranje z Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream. Področja 

intenzivnejše uporabe po potrebi še pogosteje, lahko tudi mesečno. Tako boste 

odstranili umazanijo in preprečili postopno nalaganje, vpijanje in prodiranje prahu, 

telesnih maščob in znoja v usnje. Anilinska usnja so zelo vpojna in zahtevajo pogostejše čiščenje, 
še posebej, če se anilinsko usnje dnevno uporablja. Po čiščenju, za obnovo zaščite usnja vedno 

nanesite Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream, s tem tudi ohranite elastičnost 

in prožnost usnja. V primeru pojava madežev pisal ali obarvanosti usnja od oblačil ukrepajte 
takoj, uporabite čistilo Ink Away oz. set Light Colored Leather Care Kit. Če je potrebno, 

pokličite vašega prodajalca ali Corium d.o.o., za nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo. 
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Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker 

so v njem vsi za vas pomembni podatki. 

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in 
upoštevajte nasvete za nego površinsko barvanega usnja na zadnji strani 

teh navodil. Še posebno pozornost posvetite odstavku o preventivni zaščiti 

in pogostosti redne nege usnja. 

Splošno pravilo pred čiščenjem katerega koli materiala: 

Vzdržljivost materiala oz. površine na čiščenje preverite s čisto in s čistilom 

navlaženo mehko belo krpo. Z navlaženim delom krpe nežno podrgnite po 

delu površine. Če opazite razbarvanje oz. prenos barve (ne umazanije) na 

krpo, te površine z uporabljenim čistilom ne čistite. 

LEATHER SOFT CLEANER (100ml) 
Leather Soft Cleaner je osnovno čistilo za usnje na vodni osnovi, 

namenjeno rednemu čiščenju usnja. Lahko se uporablja na vseh vrstah 

gladkega usnja: anilinskega, pol-anilinskega in površinsko barvanega usnja. 

Z usnja očisti vsakodnevno umazanijo in večino madežev na vodni osnovi 

(npr. sokovi, hrana...). Za vzdrževanje videza in neoporečnosti finiša usnja, 

priporočamo uporabo 2-4×/leto. Količina 100 ml čistila za usnje ob rednem 

čiščenju v povprečju zadošča za čiščenje 3-5 sedežev površinsko barvanega 

usnja. 

Opomba 

Čistilo za usnje Leather Soft Cleaner bi lahko odstranilo barvo ali vplivalo 
na spremembo usnja v naslednjih primerih: 

 Če je barva usnja neodporna na kakršno koli tekočino. To lahko preverite 

tako, da ovlažite mehko krpo z vodo in potegnete po usnju. Če se usnje 

razbarva le z vodo in se barva prenese na krpo, bo tudi čistilo Leather 

Soft Cleaner odstranilo barvo. Upoštevajte razliko med odstranjeno 

umazanijo, barvo usnja in površinsko zabarvanostjo usnja zaradi prenosa 

barve od oblačil, jeansa, prevlek, pregrinjal, časopisa, okrasnih blazin, … 

 Če usnje ob stiku z vodo ali s čistilom Leather Soft Cleaner potemni, to 
pomeni, da je tako usnje zelo vpojno. V tem primeru se lahko usnje po 

sušenju rahlo skrči. Tako usnje lahko po sušenju izgleda temnejše, 

vendar usnje dejansko ni postalo temnejše, ampak so se med sušenjem 

zaradi krčenja približale barvne točke površine in zaradi tega usnje 

izgleda temnejše barve. Zato je potrebno usnje po sušenju raztegniti ali 

ga z rahlo masažo razvleči v vse smeri, dokler se barva ne posvetli. 

Navodilo 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite, da se čistilo za usnje premeša. 

2. Pred uporabo čistila za usnje, s čistilom preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. Sledite zgoraj opisanemu postopku. 

3. Nalijte Leather Soft Cleaner na mehko gobo in z zaporednim stiskanjem 

gobe ustvarite mokro peno. 

4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Z gobo  

 

tamponirajte mesta, kjer je umazanija večja. Z večjo gobo boste delo 

opravili prej. Ko bo goba umazana, jo izperite v čisti vodi. 

5. Umazanijo, preostanek pene in očiščeno površino obrišite z mehko, 

belo, čisto bombažno krpo, najbolje frotirno brisačo. Po potrebi 

postopek čiščenja ponovite. 

6. Za trdovratnejšo umazanijo, madeže in lise površinske obarvanosti 

usnja, npr. modre barve od jeansa, madeže pisal uporabite močnejša 

čistila, kot so Strong Cleaner for Leather, Universal Cleaner, 
Light Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover, Ink 

Away ali Super Cleaner. 

7. Ko boste zadovoljni z rezultati čiščenja, počakajte približno 1/2 ure oz. 

toliko, da se usnje posuši. Nato za obnovitev ali vzpostavitev zaščite 

vašega usnja in ohranitev naravnih lastnosti, nanesite negovalno 

kremo Leather Conditioning Cream. 

LEATHER CONDITIONING CREAM (100ml) 
Leather Conditioning Cream je negovalna krema za usnje, izdelana na 

vodni osnovi in primerna za uporabo na vseh vrstah usnja, razen na 

nubuk, velur in semiš usnju. 

Leather Conditioning Cream s pomočjo visoko učinkovite nežne formule 

vzdržuje elastičnost površinsko barvanega usnja in preprečuje pokanje, 

ter poskrbi da vaše usnje ostane mehko in prožno. 
Svetujemo vam, da usnje premažete že pred prvo uporabo. Z redno nego 

boste vaše usnje zaščitili pred izsušitvijo in pokanjem ter mu tako 

podaljšali življenjsko dobo. V povezavi z ustreznim rednim čiščenjem 

preprečite, da bi usnje postalo togo in trdo. Za vzdrževanje videza in 

neoporečnosti finiša usnja, priporočamo uporabo 2-4×/leto. 

Če se usnjena sedežna garnitura uporablja pogosteje (dnevno) ali da je 

postavljena na bolj izpostavljenih mestih, potrebuje za ohranjanje svojih 

lastnosti pogostejše čiščenje in ponovno nego. 

Navodilo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
2. Pred uporabo kreme, s kremo preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. 

3. Nalijte nekaj kreme Leather Conditioning Cream na belo mehko in 

čisto krpo, ter enakomerno s krožnimi gibi in v tankem sloju premažite 

usnjeno površino. Predele večje obrabe, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni, premažite dvakrat. 

4. Pustite sušiti približno 30 min. 

5. Za povečanje sijaja usnje zloščite s čisto mehko polirno krpo (npr. s 

krpo Clean Star, bombaž, mikrovlakna). 

Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego usnja v notranji 

strani škatle seta in na spletni strani distributerja www.corium.si/navodila 

To navodilo skrbno shranite. 

   

Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker 
so v njem vsi za vas pomembni podatki. 

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in 
upoštevajte nasvete za nego površinsko barvanega usnja na zadnji strani 

teh navodil. Še posebno pozornost posvetite odstavku o preventivni zaščiti 

in pogostosti redne nege usnja. 

Splošno pravilo pred čiščenjem katerega koli materiala: 
Vzdržljivost materiala oz. površine na čiščenje preverite s čisto in s čistilom 

navlaženo mehko belo krpo. Z navlaženim delom krpe nežno podrgnite po 

delu površine. Če opazite razbarvanje oz. prenos barve (ne umazanije) na 

krpo, te površine z uporabljenim čistilom ne čistite. 

LEATHER SOFT CLEANER (100ml) 
Leather Soft Cleaner je osnovno čistilo za usnje na vodni osnovi, 

namenjeno rednemu čiščenju usnja. Lahko se uporablja na vseh vrstah 

gladkega usnja: anilinskega, pol-anilinskega in površinsko barvanega usnja. 

Z usnja očisti vsakodnevno umazanijo in večino madežev na vodni osnovi 

(npr. sokovi, hrana...). Za vzdrževanje videza in neoporečnosti finiša usnja, 
priporočamo uporabo 2-4×/leto. Količina 150 ml čistila za usnje ob rednem 

čiščenju v povprečju zadošča za čiščenje 3-5 sedežev površinsko barvanega 

usnja. 

Opomba 

Čistilo za usnje Leather Soft Cleaner bi lahko odstranilo barvo ali vplivalo 
na spremembo usnja v naslednjih primerih: 

 Če je barva usnja neodporna na kakršno koli tekočino. To lahko preverite 

tako, da ovlažite mehko krpo z vodo in potegnete po usnju. Če se usnje 

razbarva le z vodo in se barva prenese na krpo, bo tudi čistilo Leather 

Soft Cleaner odstranilo barvo. Upoštevajte razliko med odstranjeno 
umazanijo, barvo usnja in površinsko zabarvanostjo usnja zaradi prenosa 

barve od oblačil, jeansa, prevlek, pregrinjal, časopisa, okrasnih blazin, … 

 Če usnje ob stiku z vodo ali s čistilom Leather Soft Cleaner potemni, to 

pomeni, da je tako usnje zelo vpojno. V tem primeru se lahko usnje po 

sušenju rahlo skrči. Tako usnje lahko po sušenju izgleda temnejše, 

vendar usnje dejansko ni postalo temnejše, ampak so se med sušenjem 

zaradi krčenja približale barvne točke površine in zaradi tega usnje 

izgleda temnejše barve. Zato je potrebno usnje po sušenju raztegniti ali 

ga z rahlo masažo razvleči v vse smeri, dokler se barva ne posvetli. 

Navodilo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite, da se čistilo za usnje premeša. 

2. Pred uporabo čistila za usnje, s čistilom preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. Sledite zgoraj opisanemu postopku. 

3. Nalijte Leather Soft Cleaner na mehko gobo in z zaporednim stiskanjem 

gobe ustvarite mokro peno. 
4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Z gobo  

 

tamponirajte mesta, kjer je umazanija večja. Z večjo gobo boste delo 

opravili prej. Ko bo goba umazana, jo izperite v čisti vodi. 

5. Umazanijo, preostanek pene in očiščeno površino obrišite z mehko, 

belo, čisto bombažno krpo, najbolje frotirno brisačo. Po potrebi 

postopek čiščenja ponovite. 
6. Za trdovratnejšo umazanijo, madeže in lise površinske obarvanosti 

usnja, npr. modre barve od jeansa, madeže pisal uporabite močnejša 

čistila, kot so Strong Cleaner for Leather, Universal Cleaner, 

Light Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover, Ink 

Away ali Super Cleaner. 

7. Ko boste zadovoljni z rezultati čiščenja, počakajte približno 1/2 ure oz. 

toliko, da se usnje posuši. Nato za obnovitev ali vzpostavitev zaščite 

vašega usnja in ohranitev naravnih lastnosti, nanesite negovalno 

kremo Leather Conditioning Cream. 

LEATHER CONDITIONING CREAM (100ml) 
Leather Conditioning Cream je negovalna krema za usnje, izdelana na 

vodni osnovi in primerna za uporabo na vseh vrstah usnja, razen na 

nubuk, velur in semiš usnju. 
Leather Conditioning Cream s pomočjo visoko učinkovite nežne formule 

vzdržuje elastičnost površinsko barvanega usnja in preprečuje pokanje, 

ter poskrbi da vaše usnje ostane mehko in prožno. 

Svetujemo vam, da usnje premažete že pred prvo uporabo. Z redno nego 

boste vaše usnje zaščitili pred izsušitvijo in pokanjem ter mu tako 

podaljšali življenjsko dobo. V povezavi z ustreznim rednim čiščenjem 

preprečite, da bi usnje postalo togo in trdo. Za vzdrževanje videza in 

neoporečnosti finiša usnja, priporočamo uporabo 2-4×/leto. 

Če se usnjena sedežna garnitura uporablja pogosteje (dnevno) ali da je 

postavljena na bolj izpostavljenih mestih, potrebuje za ohranjanje svojih 
lastnosti pogostejše čiščenje in ponovno nego. 

Navodilo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 

2. Pred uporabo kreme, s kremo preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. 

3. Nalijte nekaj kreme Leather Conditioning Cream na belo mehko in 

čisto krpo, ter enakomerno s krožnimi gibi in v tankem sloju premažite 

usnjeno površino. Predele večje obrabe, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni, premažite dvakrat. 
4. Pustite sušiti približno 30 min. 

5. Za povečanje sijaja usnje zloščite s čisto mehko polirno krpo (npr. s 

krpo Clean Star, bombaž, mikrovlakna). 

Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego usnja v notranji 

strani škatle seta in na spletni strani distributerja www.corium.si/navodila 

To navodilo skrbno shranite. 
 



Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker 

so v njem vsi za vas pomembni podatki. 

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in 
upoštevajte nasvete za nego površinsko barvanega usnja na zadnji strani 

teh navodil. Še posebno pozornost posvetite odstavku o preventivni zaščiti 

in pogostosti redne nege usnja. 

Splošno pravilo pred čiščenjem katerega koli materiala: 

Vzdržljivost materiala oz. površine na čiščenje preverite s čisto in s čistilom 

navlaženo mehko belo krpo. Z navlaženim delom krpe nežno podrgnite po 

delu površine. Če opazite razbarvanje oz. prenos barve (ne umazanije) na 

krpo, te površine z uporabljenim čistilom ne čistite. 

LEATHER SOFT CLEANER (100ml) 
Leather Soft Cleaner je osnovno čistilo za usnje na vodni osnovi, 

namenjeno rednemu čiščenju usnja. Lahko se uporablja na vseh vrstah 

gladkega usnja: anilinskega, pol-anilinskega in površinsko barvanega usnja. 

Z usnja očisti vsakodnevno umazanijo in večino madežev na vodni osnovi 

(npr. sokovi, hrana...). Za vzdrževanje videza in neoporečnosti finiša usnja, 

priporočamo uporabo 2-4×/leto. Količina 100 ml čistila za usnje ob rednem 

čiščenju v povprečju zadošča za čiščenje 3-5 sedežev površinsko barvanega 

usnja. 

Opomba 

Čistilo za usnje Leather Soft Cleaner bi lahko odstranilo barvo ali vplivalo 
na spremembo usnja v naslednjih primerih: 

 Če je barva usnja neodporna na kakršno koli tekočino. To lahko preverite 

tako, da ovlažite mehko krpo z vodo in potegnete po usnju. Če se usnje 

razbarva le z vodo in se barva prenese na krpo, bo tudi čistilo Leather 

Soft Cleaner odstranilo barvo. Upoštevajte razliko med odstranjeno 

umazanijo, barvo usnja in površinsko zabarvanostjo usnja zaradi prenosa 

barve od oblačil, jeansa, prevlek, pregrinjal, časopisa, okrasnih blazin, … 

 Če usnje ob stiku z vodo ali s čistilom Leather Soft Cleaner potemni, to 
pomeni, da je tako usnje zelo vpojno. V tem primeru se lahko usnje po 

sušenju rahlo skrči. Tako usnje lahko po sušenju izgleda temnejše, 

vendar usnje dejansko ni postalo temnejše, ampak so se med sušenjem 

zaradi krčenja približale barvne točke površine in zaradi tega usnje 

izgleda temnejše barve. Zato je potrebno usnje po sušenju raztegniti ali 

ga z rahlo masažo razvleči v vse smeri, dokler se barva ne posvetli. 

Navodilo 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite, da se čistilo za usnje premeša. 

2. Pred uporabo čistila za usnje, s čistilom preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. Sledite zgoraj opisanemu postopku. 

3. Nalijte Leather Soft Cleaner na mehko gobo in z zaporednim stiskanjem 

gobe ustvarite mokro peno. 

4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Z gobo  

 

tamponirajte mesta, kjer je umazanija večja. Z večjo gobo boste delo 

opravili prej. Ko bo goba umazana, jo izperite v čisti vodi. 

5. Umazanijo, preostanek pene in očiščeno površino obrišite z mehko, 

belo, čisto bombažno krpo, najbolje frotirno brisačo. Po potrebi 

postopek čiščenja ponovite. 

6. Za trdovratnejšo umazanijo, madeže in lise površinske obarvanosti 

usnja, npr. modre barve od jeansa, madeže pisal uporabite močnejša 

čistila, kot so Strong Cleaner for Leather, Universal Cleaner, 
Light Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover, Ink 

Away ali Super Cleaner. 

7. Ko boste zadovoljni z rezultati čiščenja, počakajte približno 1/2 ure oz. 

toliko, da se usnje posuši. Nato za obnovitev ali vzpostavitev zaščite 

vašega usnja in ohranitev naravnih lastnosti, nanesite negovalno 

kremo Leather Conditioning Cream. 

LEATHER CONDITIONING CREAM (100ml) 
Leather Conditioning Cream je negovalna krema za usnje, izdelana na 

vodni osnovi in primerna za uporabo na vseh vrstah usnja, razen na 

nubuk, velur in semiš usnju. 

Leather Conditioning Cream s pomočjo visoko učinkovite nežne formule 

vzdržuje elastičnost površinsko barvanega usnja in preprečuje pokanje, 

ter poskrbi da vaše usnje ostane mehko in prožno. 
Svetujemo vam, da usnje premažete že pred prvo uporabo. Z redno nego 

boste vaše usnje zaščitili pred izsušitvijo in pokanjem ter mu tako 

podaljšali življenjsko dobo. V povezavi z ustreznim rednim čiščenjem 

preprečite, da bi usnje postalo togo in trdo. Za vzdrževanje videza in 

neoporečnosti finiša usnja, priporočamo uporabo 2-4×/leto. 

Če se usnjena sedežna garnitura uporablja pogosteje (dnevno) ali da je 

postavljena na bolj izpostavljenih mestih, potrebuje za ohranjanje svojih 

lastnosti pogostejše čiščenje in ponovno nego. 

Navodilo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
2. Pred uporabo kreme, s kremo preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. 

3. Nalijte nekaj kreme Leather Conditioning Cream na belo mehko in 

čisto krpo, ter enakomerno s krožnimi gibi in v tankem sloju premažite 

usnjeno površino. Predele večje obrabe, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni, premažite dvakrat. 

4. Pustite sušiti približno 30 min. 

5. Za povečanje sijaja usnje zloščite s čisto mehko polirno krpo (npr. s 

krpo Clean Star, bombaž, mikrovlakna). 

Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego usnja v notranji 

strani škatle seta in na spletni strani distributerja www.corium.si/navodila 

To navodilo skrbno shranite. 

   

Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker 
so v njem vsi za vas pomembni podatki. 

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in 
upoštevajte nasvete za nego površinsko barvanega usnja na zadnji strani 

teh navodil. Še posebno pozornost posvetite odstavku o preventivni zaščiti 

in pogostosti redne nege usnja. 

Splošno pravilo pred čiščenjem katerega koli materiala: 
Vzdržljivost materiala oz. površine na čiščenje preverite s čisto in s čistilom 

navlaženo mehko belo krpo. Z navlaženim delom krpe nežno podrgnite po 

delu površine. Če opazite razbarvanje oz. prenos barve (ne umazanije) na 

krpo, te površine z uporabljenim čistilom ne čistite. 

LEATHER SOFT CLEANER (100ml) 
Leather Soft Cleaner je osnovno čistilo za usnje na vodni osnovi, 

namenjeno rednemu čiščenju usnja. Lahko se uporablja na vseh vrstah 

gladkega usnja: anilinskega, pol-anilinskega in površinsko barvanega usnja. 

Z usnja očisti vsakodnevno umazanijo in večino madežev na vodni osnovi 

(npr. sokovi, hrana...). Za vzdrževanje videza in neoporečnosti finiša usnja, 
priporočamo uporabo 2-4×/leto. Količina 150 ml čistila za usnje ob rednem 

čiščenju v povprečju zadošča za čiščenje 3-5 sedežev površinsko barvanega 

usnja. 

Opomba 

Čistilo za usnje Leather Soft Cleaner bi lahko odstranilo barvo ali vplivalo 
na spremembo usnja v naslednjih primerih: 

 Če je barva usnja neodporna na kakršno koli tekočino. To lahko preverite 

tako, da ovlažite mehko krpo z vodo in potegnete po usnju. Če se usnje 

razbarva le z vodo in se barva prenese na krpo, bo tudi čistilo Leather 

Soft Cleaner odstranilo barvo. Upoštevajte razliko med odstranjeno 
umazanijo, barvo usnja in površinsko zabarvanostjo usnja zaradi prenosa 

barve od oblačil, jeansa, prevlek, pregrinjal, časopisa, okrasnih blazin, … 

 Če usnje ob stiku z vodo ali s čistilom Leather Soft Cleaner potemni, to 

pomeni, da je tako usnje zelo vpojno. V tem primeru se lahko usnje po 

sušenju rahlo skrči. Tako usnje lahko po sušenju izgleda temnejše, 

vendar usnje dejansko ni postalo temnejše, ampak so se med sušenjem 

zaradi krčenja približale barvne točke površine in zaradi tega usnje 

izgleda temnejše barve. Zato je potrebno usnje po sušenju raztegniti ali 

ga z rahlo masažo razvleči v vse smeri, dokler se barva ne posvetli. 

Navodilo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite, da se čistilo za usnje premeša. 

2. Pred uporabo čistila za usnje, s čistilom preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. Sledite zgoraj opisanemu postopku. 

3. Nalijte Leather Soft Cleaner na mehko gobo in z zaporednim stiskanjem 

gobe ustvarite mokro peno. 
4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Z gobo  

 

tamponirajte mesta, kjer je umazanija večja. Z večjo gobo boste delo 

opravili prej. Ko bo goba umazana, jo izperite v čisti vodi. 

5. Umazanijo, preostanek pene in očiščeno površino obrišite z mehko, 

belo, čisto bombažno krpo, najbolje frotirno brisačo. Po potrebi 

postopek čiščenja ponovite. 
6. Za trdovratnejšo umazanijo, madeže in lise površinske obarvanosti 

usnja, npr. modre barve od jeansa, madeže pisal uporabite močnejša 

čistila, kot so Strong Cleaner for Leather, Universal Cleaner, 

Light Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover, Ink 

Away ali Super Cleaner. 

7. Ko boste zadovoljni z rezultati čiščenja, počakajte približno 1/2 ure oz. 

toliko, da se usnje posuši. Nato za obnovitev ali vzpostavitev zaščite 

vašega usnja in ohranitev naravnih lastnosti, nanesite negovalno 

kremo Leather Conditioning Cream. 

LEATHER CONDITIONING CREAM (100ml) 
Leather Conditioning Cream je negovalna krema za usnje, izdelana na 

vodni osnovi in primerna za uporabo na vseh vrstah usnja, razen na 

nubuk, velur in semiš usnju. 
Leather Conditioning Cream s pomočjo visoko učinkovite nežne formule 

vzdržuje elastičnost površinsko barvanega usnja in preprečuje pokanje, 

ter poskrbi da vaše usnje ostane mehko in prožno. 

Svetujemo vam, da usnje premažete že pred prvo uporabo. Z redno nego 

boste vaše usnje zaščitili pred izsušitvijo in pokanjem ter mu tako 

podaljšali življenjsko dobo. V povezavi z ustreznim rednim čiščenjem 

preprečite, da bi usnje postalo togo in trdo. Za vzdrževanje videza in 

neoporečnosti finiša usnja, priporočamo uporabo 2-4×/leto. 

Če se usnjena sedežna garnitura uporablja pogosteje (dnevno) ali da je 

postavljena na bolj izpostavljenih mestih, potrebuje za ohranjanje svojih 
lastnosti pogostejše čiščenje in ponovno nego. 

Navodilo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 

2. Pred uporabo kreme, s kremo preizkusite barvno obstojnost na 

skritem delu usnja. 

3. Nalijte nekaj kreme Leather Conditioning Cream na belo mehko in 

čisto krpo, ter enakomerno s krožnimi gibi in v tankem sloju premažite 

usnjeno površino. Predele večje obrabe, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni, premažite dvakrat. 
4. Pustite sušiti približno 30 min. 

5. Za povečanje sijaja usnje zloščite s čisto mehko polirno krpo (npr. s 

krpo Clean Star, bombaž, mikrovlakna). 

Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego usnja v notranji 

strani škatle seta in na spletni strani distributerja www.corium.si/navodila 

To navodilo skrbno shranite. 
 



Nasveti za nego površinsko barvanega usnja in ohranjanja 
novega izgleda vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 

Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. Dolgotrajno 

izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka lahko usnje izsuši, zaradi 

česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo strga. 
Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da vam dobavi ustrezno vlažilno ali 

mehčalno sredstvo. Priporočamo uporabo Leather Master / Uniters Leather Vital-a. 

Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposrednim sončnim žarkom. Vsi materiali, ki 
so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, s časom obledijo. Anilinsko usnje je še 

posebej občutljivo na direktno sončno svetlobo. Usnja nikoli ne postavljajte v izložbo 

ali pod žaromete! Pokličite prodajalca ali Corium d.o.o., da vam dobavi izdelek za 
osvežitev barve. Za površinsko barvano usnje svetujemo uporabo barve Leather 

Master / Uniters Colour Line Pigmented. 

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji lahko 
razpraskajo usnje. Njihova slina usnju močno škoduje, enako velja tudi za njihove 

telesne tekočine in maščobe. Priporočamo preventivno zaščito usnja z zaščitno kremo 

Leather Master / Uniters Leather Protection Cream. 

V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih preparatov in 
barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za nohte, aceton, belila, 

varikina, lepila, različna barvila in gospodinjska čistila ne uporabljajte in ne hranite v 

bližini usnja. Če jih že uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. 
Izogibajte se uporabi VSEH sredstev in čistil, ki vsebujejo alkohole, topila, olja ali 

maščobe, abrazivne delce, ker lahko poškodujejo površino usnja. 

Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli drugega kosa 
pohištva. Mehko krpo navlažite s čistilom Leather Master / Uniters Leather Soft 

Cleaner in obrišite vašo sedežno garnituro vsak teden. Za odstranjevanje 

trdovratnejše umazanije ali madežev uporabite močnejša in ustrezna Leather Master 
/ Uniters čistila. Pri sesanju uporabljajte nastavek z mehko ščetko. Z usnja je možno 

popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v usnje in je zato idealen za 

osebe, občutljive na prah. 

S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali življenjsko 
dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred prvo uporabo. Za 

površinsko barvano usnje uporabite kremo Leather Master / Uniters Leather 

Conditioning Cream ali Leather Protection Cream, da povečate odpornost usnja 

pred madeži in preprečite nabiranje umazanije. S tem preprečite prodiranje 
umazanije v usnje, ter mu povečate odpornost na obrabo in zmanjšate nevarnost bledenja zaradi 

vpliva svetlobe - UV filter. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni. Ne posedajte po usnju z vlažnimi, prepotenimi ali mokrimi 
oblačili. 

Vaše površinsko barvano usnjeno pohištvo v celoti temeljito očistite vsaj vsakih 6 
mesecev z Leather Master / Uniters Leather Soft Cleaner in obnovite 

kondicioniranje z Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream. Področja 

intenzivnejše uporabe po potrebi še pogosteje, lahko tudi mesečno. Tako boste 

odstranili umazanijo in preprečili postopno nalaganje, vpijanje in prodiranje prahu, 
telesnih maščob in znoja v usnje. Anilinska usnja so zelo vpojna in zahtevajo pogostejše čiščenje, 

še posebej, če se anilinsko usnje dnevno uporablja. Po čiščenju, za obnovo zaščite usnja vedno 

nanesite Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream, s tem tudi ohranite elastičnost 
in prožnost usnja. V primeru pojava madežev pisal ali obarvanosti usnja od oblačil ukrepajte 

takoj, uporabite čistilo Ink Away oz. set Light Colored Leather Care Kit. Če je potrebno, 

pokličite vašega prodajalca ali Corium d.o.o., za nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo. 

 

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: 

www.corium.si, E: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU 

 

Leather Care Kit – U100 

Set za nego usnja – U100 
 

 

 
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

ČIŠČENJE IN NEGA 

površinsko barvanega usnja 

ver 1.3 
 

   

Nasveti za nego površinsko barvanega usnja in ohranjanja 
novega izgleda vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 

Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. Dolgotrajno 
izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka lahko usnje izsuši, zaradi 

česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo strga. 

Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da vam dobavi ustrezno vlažilno ali 

mehčalno sredstvo. Priporočamo uporabo Leather Master / Uniters Leather Vital-a. 

Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposrednim sončnim žarkom. Vsi materiali, ki 

so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, s časom obledijo. Anilinsko usnje je še 
posebej občutljivo na direktno sončno svetlobo. Usnja nikoli ne postavljajte v izložbo 

ali pod žaromete! Pokličite prodajalca ali Corium d.o.o., da vam dobavi izdelek za 

osvežitev barve. Za površinsko barvano usnje svetujemo uporabo barve Leather 
Master / Uniters Colour Line Pigmented. 

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji lahko 
razpraskajo usnje. Njihova slina usnju močno škoduje, enako velja tudi za njihove 

telesne tekočine in maščobe. Priporočamo preventivno zaščito usnja z zaščitno kremo 

Leather Master / Uniters Leather Protection Cream. 

V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih preparatov in 
barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za nohte, aceton, belila, 
varikina, lepila, različna barvila in gospodinjska čistila ne uporabljajte in ne hranite v 

bližini usnja. Če jih že uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. 

Izogibajte se uporabi VSEH sredstev in čistil, ki vsebujejo alkohole, topila, olja ali 
maščobe, abrazivne delce, ker lahko poškodujejo površino usnja. 

Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli drugega kosa 

pohištva. Mehko krpo navlažite s čistilom Leather Master / Uniters Leather Soft 
Cleaner in obrišite vašo sedežno garnituro vsak teden. Za odstranjevanje 

trdovratnejše umazanije ali madežev uporabite močnejša in ustrezna Leather Master 

/ Uniters čistila. Pri sesanju uporabljajte nastavek z mehko ščetko. Z usnja je možno 
popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v usnje in je zato idealen za 

osebe, občutljive na prah. 

S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali življenjsko 
dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred prvo uporabo. Za 
površinsko barvano usnje uporabite kremo Leather Master / Uniters Leather 

Conditioning Cream ali Leather Protection Cream, da povečate odpornost usnja 

pred madeži in preprečite nabiranje umazanije. S tem preprečite prodiranje 

umazanije v usnje, ter mu povečate odpornost na obrabo in zmanjšate nevarnost bledenja zaradi 
vpliva svetlobe - UV filter. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni. Ne posedajte po usnju z vlažnimi, prepotenimi ali mokrimi 

oblačili. 

Vaše površinsko barvano usnjeno pohištvo v celoti temeljito očistite vsaj vsakih 6 

mesecev z Leather Master / Uniters Leather Soft Cleaner in obnovite 
kondicioniranje z Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream. Področja 

intenzivnejše uporabe po potrebi še pogosteje, lahko tudi mesečno. Tako boste 

odstranili umazanijo in preprečili postopno nalaganje, vpijanje in prodiranje prahu, 

telesnih maščob in znoja v usnje. Anilinska usnja so zelo vpojna in zahtevajo pogostejše čiščenje, 
še posebej, če se anilinsko usnje dnevno uporablja. Po čiščenju, za obnovo zaščite usnja vedno 

nanesite Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream, s tem tudi ohranite elastičnost 

in prožnost usnja. V primeru pojava madežev pisal ali obarvanosti usnja od oblačil ukrepajte 
takoj, uporabite čistilo Ink Away oz. set Light Colored Leather Care Kit. Če je potrebno, 

pokličite vašega prodajalca ali Corium d.o.o., za nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo. 

 

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: 

www.corium.si, E: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU 

 

Leather Care Kit – U100 

Set za nego usnja – U100 

 
 

 
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

ČIŠČENJE IN NEGA 
površinsko barvanega usnja 

ver 1.3 
 


