
 

 

USNJE: KENIA, naravno tapetniško usnje debeline 1,3/1,5 mm 

 

Usnje eksotičnih vodnih bivolov, krom strojeno, rahlo dodelano z vegetabilnim sestavinami, 

pobarvano v sodu in nekoliko korigirano. Poseben učinek dosežemo z dodelavo usnja s parafinom, 
olji in anilinom. Usnje je v zadnji fazi ročno barvano. 

Odpornost na drgnjenje  po I.U.F. 450  Suho 50 (> = 3 siva barvna lestvica) 

  Mokro  20 (> = 3 siva barvna lestvica) 

   Upogibi (Flexometrija) I.U.P./20  

 

20.000 

   Odpornost na razbarvanje po modri lestvici 

 

> = 3 (modra lestvica) 

   Usnje izpolnjuje zahteve za PCP in uporaba AZO 

barvil. 

   

Absorbcija  barvil v proizvodnji se razlikuje od kože do kože kakor tudi glede na predel kože. Vzorci 
tako težko dajo pravo referenco barve. Barva vzorca in dobavljenega usnja se lahko precej razlikuje. 

Usnje KENIA se lahko spremeni pod vplivom sončne in dnevne svetlobe. Svetujemo vam, da usnja 

KENIA ne izpostavite neposredni sončni svetlobi, kolikor je to le mogoče. 

Ker je usnje v zadnji fazi ročno barvano, ima usnje odprto in vlaknato strukturo, zaradi česar se zlahka 

umaže. Sčasoma se madeži ‘potopijo’ skozi usnje in bodo zbledeli, usnje pa bo tako dobil obrabljen 

videz. 

Za usnje KENIA je značilno, da nekateri deli postanejo bolj hrapavi in s tem tudi nekoliko svetlejše 
barve medtem, ko drugi deli postanejo nekoliko bolj gladki, namaščeni  in s tem temnejši. Usnje tako 

dobi obrabljen in bogat videz. 

Udarnine, praske, ugrizi insektov, kakor tudi gube,  so za to vrsto usnja povsem normalne in 

sprejemljive . Vse prej omenjeno  daje usnju tudi poseben značaj. 

Vzdrževanje: uporabnik lahko usnje vzdržuje in čisti le s suho krpo. Usnja v nobenem primeru ni 

dovoljeno čistiti  z milom ali drugimi detergenti. V primeru madežev  pustite, da se madež posuši, 
nato ga skrtačite z uporabo krpe oz. krtače, ki se navadno uporablja za vzdrževanje  nubuk usnja. 

Uporabo izdelkov za vzdrževanje odsvetujemo. Uporabljajo se le na lastno odgovornost uporabnika. 

Želimo vam udobno uporabo izdelka! 


