
Aniliininahka 
Suojeltava auringolta ja suoralta valolta. Pyyhittävä 
säännöllisesti pehmeällä rievulla. Mikäli pinta on 
pahemmin likaantunut, voidaan käyttää erityisiä 
aniliininahalle tarkoitettuja puhdistusaineita 
käyttöohjeita tarkkaan noudattaen. Vältä kovaa 
hankausta.


Puhdistus 
Pöly: Pyyhittävä varoen pehmeällä rievulla.


Kuivunut lika: Kostuta pehmeä riepu ja puhdista 
kevyin kiertoliikkein hankaamatta. Anna kuivua ja 
käsittele hoitoaineella.


Nesteet: Pyyhi välittömästi kuivalla hyvin imevällä 
rievulla. Älä hankaa! Jatkohoito sama kuin yllä 
mainitussa kohdassa ”kuivunut lika”.


Ruoka ja rasva: Puhdista kuten yllä mainitussa 
kohdassa ”kuivunut lika”. Mikäli pintaan jää 
rasvatahra, se imeytyy nahkaan ajan mittaan eikä 
vaadi erityistoimenpiteitä.


HUOM! 
Hiusrasva vaurioittaa jopa hiottua nahkaa. Se 
tunkeutuu nahan pinnan läpi ja aiheuttaa 
tummentumia sekä jopa pintakäsittelyn irtoamista.


Kaikille nahoille on tärkeää, että ilmankosteus on 
oikea, jotta nahan pehmeys ja luonteenomainen 
notkeus säilyy. Nahka kannattaa suojata kovalta 
kuumuudelta.


Semianiliininahka 

Pyyhi pölyt säännöllisesti. Silloin tällöin 
puhdistettava kuivalta lialta ja suositellaan käsittelyä 
erikoishoitoaineella pari kertaa vuodessa.


Puhdistus 
Pöly: Pyyhittävä varoen pehmeällä rievulla.


Kuivunut lika: Pyyhi kostealla rievulla ja kuivaa 
villaisella rievulla. Anna kuivua kunnolla ja käytä 
lopuksi erikoishoitoainetta.


Nesteet: Pyyhi välittömästi kuivalla hyvin imevällä 
rievulla. Älä hankaa! Jatkohoito sama kuin edellä 
mainitussa kohdassa ”kuivunut lika”.


Ruoka ja rasva: Poista heti ja jatka hoitoa kuten 
edellä mainitussa kohdassa ”kuivunut lika”.

Nahan puhdistus 
& hoito 



Hiottu nahka 
Tämä nahka pintakorjataan osittain ja se päällystetään 
ilmaa läpäisevällä suojakerroksella. Hiotun nahan pintaan 
painetaan martiokuvio. Nahka on pehmeä ja notkeaa 
sekä samanaikaisesti erittäin kestävää myös kovassa 
käytössä.

Hiottu nahka 
Hiottu nahka vaatii hyvin vähän hoitoa. Useimmiten lika 
on poistettavissa pyyhkimällä kevyesti kostealla 
rievulla. Tärkeää on että tämänkään nahan 
puhdistukseen ei käytetä syövyttäviä aineita, kuten 
liuottimia, tärpättiä, bensiiniä, kengänkiilloketta tai 
muuta vastaavaa.

Pöly 
Pyyhittävä varoen 
pehmeällä rievulla. 

Kuivunut lika 

Pyyhi kostealla rievulla ja 
kuivaa villaisella rievulla. 
Anna kuivua kunnolla ja 
käytä lopuksi 
erikoishoitoainetta.

Nesteet 

Pyyhi välittömästi kuivalla 
hyvin imevällä rievulla. Älä 
hankaa! Jatkohoito sama 
kuin edellä mainitussa 
kohdassa ”kuivunut lika”.

Ruoka ja rasva 

 Poista heti ja jatka hoitoa 
kuten edellä mainitussa 
kohdassa ”kuivunut lika”.

Mielenkiintoista tietoa nahasta 

Aniliininahka: 
Aniliiniväriaine tunkeutuu nahan läpi, jättäen pinnan 
alkuperäiseen luonnolliseen muotoonsa. Vaihteleva 
syyrakenne, arpien ja haavojen epätasaisuudet ovat 
selvästi havaittavissa. Nahka imee väriainetta 
epätasaisesti, joten värieroavaisuuksia saattaa ilmetä. 
Aniliinivärjätyllä nahalla on erityinen lämmin tunne ja se 
on pehmeää sekä notkeaa. Aniliininahka on kuitenkin 
herkempää likaantumaan.


Semianiliininahka 
Pintaväria tasoittaakseen, sekä jossain määrin arpia 
arpien epätasaisuuksia peittääkseen, nahka värjätään 
kevyesti toiseen kertaan. Tarkoin valitut väripigmentit 
ruiskutetaan nahan pintaan. Tämän tapaisissa kevyesti 
peitetyissä nahoissa, ihon luonnolliset tuntomerkit eivät 
erotu ja näin ollen ne eivät ole samalla tavalla alttiita 
likaantumiselle kuin aniliininahat. Aniliininahkoihin 
verrattuna semianiliiinahan värivalikoima on lähes 
rajaton.
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