
Ta hand om mig!
För alla klädda flaskor gäller att dom är mycket tåliga mot slag och att tex tappas i marken. Den 
ömtåliga punkten är längst upp på flaskan där ju glaset tittar fram. Landar flaskan där så är det stor 
risk för sprickor. Platt eller rund träkork är bra att ha som skydd för mynningen.

Läderklädd flaska:
Flaskan är klädd med vegetabiliskt garvat läder och sedan behandlad med Eco-Flo Gel Antique för 
färg och "antik" känsla och Eco Flo Satin Shene för ytskydd. Färgen är nämligen vattenbaserad och 
vattenlöslig. 
"Eco-Flo Gel Antique is a thick, easy to use water based, low V.O.C., antique for veg-tan tooling 
leather."
Flaskan tål att torkas av med vatten men skall inte vara utsatt för vatten längre tid eftersom det kan 
påverka färgen. Lädret tål vatten ganska bra så skulle flaskan missfärgas så är det bara att tvätta den 
ordentligt, låta torka och ge den ny färg enligt nedan eller med skokräm.
Kan man ändra färg på flaskan?
Skall du pröva att ändra färgen så testa först i botten
- Tycker du flaskan är för ljus? Använd en lämplig kulör av Eco-Flo Gel Antique eller vanlig 
skokräm och sedan gärna ett nytt lager Eco Flo Satin Shene ovanpå för att öka tåligheten.
- Tycker du flaskan är för mörk? Använd en lätt fuktad trasa och gnid flaskan försiktigt* till den får 
lämplig nyans. Låt torka och lägg sedan gärna ett nytt lager  Eco Flo Satin Shene för att öka 
tåligheten.
* försiktigheten beror såklart på hur mycket ljusare du vill att den skall bli
- Vill du byta färg? Det kan vara trixigt att helt få bort den gamla färgen men det är samma metod 
som för mörk flaska dvs tvätta ordentligt med fuktig trasa, låt torka och återinfärga.

Har du en träkork så kan även den färgas in med  Eco-Flo eller skokräm eller helt enkelt målas med 
färg.

Repklädd flaska:
Flaskan är klädd med hamprep vanligen både tjärat och otjärat i olika dimensioner.
Den tål vatten ganska bra men utseendet kan påverkas (den ser mer sliten ut) och slitaget ökar om 
den blir våt ofta. Behöver den rengöras så pröva först att torrborsta med tex en nagelborste. 
Fungerar inte det så pröva att fukta nagelborsten. 
När hampan blir blöt så blir den längre vilket innebär att tränsen kan sitta löst på en blöt flaska men 
det brukar ordna till sig när den torkar.

Bytesrätt: absolut, du skall ju vara nöjd.
Garanti: vanlig 1år garanti, dock ej för slitage såklart.
Frågor? maila eller ring till 
Erland Holmström erland@WoodArt.se  0708-710 600


