
 Vorya , Dorsa , SLG Design بهترین شرایط نگهداری از محصوالت چرمی

شرایط عمومی 

بهمنظور حفظ زیبایی طبیعی و ماندگاری چرم از تماس محصول با آب، عطر و لوازم آرایشی خودداری کنید. •

از خیس شـدن مـحصول جـلوگیری کنید و در صـورت تـماس آب بـا مـحصول، بـالفـاصـله بـا پـارچـهای تمیز آن را •
خشک کنید. 

مـحصوالت چـرمی تیره و روشـن را در کنار هـم نگهـداری نکنید، این امـر ممکن اسـت بـه رنـگ گـرفـتن چـرم روشـن •
منجر شود. 

مـحصوالت چـرمی رنـگ روشـن، مـخصوصـا سفید و بـژ بـهراحتی لکه میگیرنـد و تمیز کردن آنـها مشکل اسـت. در •
نگهداری این نوع محصوالت چرمی، دقت فراروان داشته باشید. 

محصوالت چرمی که برای مدتی طوالنی در معرض نور شدید قرار بگیرند، تغییر رنگ پیدا خواهند کرد. •

بهمنظور تمیز کردن روزانه محصوالت چرمی و دوام باالی آنها از دستمال نخی نرم استفاده کنید. •

از بـهکار بـردن انـواع روغـنهـای جـال دهـنده، روغـنهـای گیاهی، مـواد شیمیایی خـورنـده و مـواد حـاال در الکل •
بهمنظور تمیز کردن چرم خودداری کنید. البته استفاده از مواد تمیزکننده شیمیایی حرفهای، بالمانع است. 

خـط و خـشهـای ریز را میتـوان بـا حـرکات چـرخشی انگشـت بـرطـرف کرد. قـبل از این کار از تمیز و خشک بـودن •
انگشت خود اطمینان حاصل کنید. 

اثرات طبیعی مانند چین و خط و خش نشان از چرم طبیعی بهکار رفته در محصول است. •

قـبل از نگهـداری و انـبار کردن مـحصول چـرمی از گـرد و خـاک نـداشـتن آن اطمینان حـاصـل کنید. نگهـداری از •
محصول در کیفها نخی توصیه میشود. 

تغییر رنگ چرم دباغی شده با مواد گیاهی در طول زمان 

مـایلیم گـزارشی که تـوسـط انجـمن دبـاغـان گیاهی ایتالیا بـر اسـاس تحقیقات علمی صـورت گـرفـته روی 
تغییرات رنـگ چـرم منتشـر شـدهاسـت را بـه شـما مـعرفی کنیم. چـرم - مـاده خـام طبیعی و زیستی- که 
تـوسـط عـصارههـای گیاهی و بـر طـبق روشهـای اسـتانـدارد انجـمن دبـاغی شـده اسـت، هـم میتـوانـد بـه 
هـمان صـورت بـاقی بـمانـد و هـم میتـوان آن را بـا مـواد شیمیایی مـختلف رنـگ کرد. در هـر صـورت رنـگ چـرم 
در طـول زمـان انـدکی تغییر خـواهـد کرد. این تحقیق، اهمیت جـایگاه انجـمن در تـوسـعه و تـولید مـحتوای 
قـابـل تـوجـه بـرای سـهامـداران این صـنعت که در طی این سـالهـا حـساسیت بیشتری روی کیفیت و مـنشأ 
تـولید چـرم پیدا کردهانـد را نـشان میدهـد. تـصویر زیر نـتایج آزمـایش جـالبی را نـشان میدهـد. هـدف از این 
آزمـایش بـررسی تغییرات رنگی روی نـمونـههـای مـختلف از چـرمهـایی بـوده که بـه صـورت مـصنوعی و سـریع 
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(بـا اسـتفاده ار مـنبع نـور) مـورد اسـتفاده قـرار گـرفـتهانـد. در این تـصویر میتـوان بـه وضـوح مـراحـل تغییر رنـگ 
در چرم را مشاهده کرد. 

  

در آزمـایش انـجام شـده، نـمونـههـای مخـلف چـرم بـرای سـاعـات مـداوم زیر نـور مـخصوص قـرار گـرفـتهانـد تـا در 
شـرایط آزمـایشگاهی، اسـتفاده از مـحصول چـرمی دسـتسـاز در طـول چـند مـاه و یا چـند سـال شـبیهسـازی 
شـود. در بـررسی نـتایج آزمـایش بـاید متغیرهـایی در نـظر گـرفـته میشـد: مـقدار اسـتفاده، میزان نـور محیط، 
مـقدار سـاعـت مـداوم قـرارگیری نـمونـه زیر نـور، مـقدار سـاعـت مـداوم قـرارگیری نـمونـه در گـرمـا، رطـوبـت جـذب 

شده توسط محصول دستساز، استفاده از واکس یا پولیش بر روی محصول. 
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نـتایج آزمـایش تـاثیر دمـا، گـرمـا و نـور روی تغییر رنـگ چـرم را بـه خـوبی نـشان میدهـد. رنـگ قـهوهای 
بیشترین ثـبات رنگی را از خـود نـشان داد در حـالیکه چـرم رنـگ نشـده، بیشترین تغییر را داشـت. تغییرات 
رنگی تـدریجی هـم روی نـمونـههـای زرد، سـبز و آبی مـشاهـده شـد. این تغییرات که بـر اسـاس رونـد اسـتفاده 
مـصنوعی از مـحصول صـورت گـرفـته؛ زوال رنـگ در طـول زمـان را اثـبات میکند. تغییر رنـگ هـر مـحصول 
چـرمیای در طـول زمـان - کمربـند، کیف دسـتی، کیف پـول یا کفش- که بـهصـورت گیاهی دبـاغی شـده، 

1نشان از ارزش، هویت و اعتبار محصول دارد.

1 متن فوق ترجمه شرایط نگهداری از محصوالت چرمی میباشد. لینک سایت . سایت محصوالت اس ال جی لینک سایت
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http://www.pellealvegetale.it/en/the-colors-of-vegetable-tanned-leather-over-the-course-of-time
https://slgdesign.com/

