
 

Indfarvning med ROC / Gold Quality Narvsværte 
Billedserie viser korrekt indfarvning af lædersko med brug af Gold Quality 
Narvsværte - Samme metode anvendes ved indfarvning af lædermøbler 

 

 

      

       
1. Læderskoen renses først med  
Gold Quality Stærk Rens.   
 
  

  2. Gold Quality Narvsværte påføres   
med blød klud. 

  

  

  
3. Narvsværten arbejdes ind i læderet.   4. Kluden gøres hele tiden våd og gnides  

hen over læderet flere gange til læderet  
er jævnt indfarvet. 
  

  

  

  
5. Det stadige fugtige læder blankes  
grundigt af med let hånd, med en blød  
klud. 

  6. Den ene blå lædersko er nu indfarvet sort.  
Lad tørre ca. 12 timer. Herefter anvendes en  
læder finish spray for at undgå afsmitning.  
Efter ca. en uge plejes læderet med et tyndt 
lag Gold Quality Læderfedt. 



 

 
I tvivl om hvilken farve du skal vælge?  

 

Brugervejledning til ROC / Gold Quality Narvsværte 
Narvsværte bruges til indfarvning eller omfarvning af skind, fodtøj og 
lædermøbler 
Læder indfarvet med Gold Quality Narvsværte får en utrolig flot levende og dyb farve. 

Gold Quality Narvsværte findes i 14 forskellige farvetoner: sort, mørkebrun, gulbrun, 
rødbrun, jordbrun, mahogni, tan, rød signal, gul, grøn, cyklamen, blå, orange og violet.  
 
Bemærk farverne er kun vejledende. Det endelige farveresultat afhænger af tidligere farve 
og læderfinish, samt mængden af narvsværte der påføres. 
TIP! 
For at gøre det nemmere at arbejde med Narvsværten, anbefaler vi at tilsætte 1-10 
% Gold Quality Stærk Rens. Hvis læderet er åben uden dækfarve/finish er dette ikke 
nødvendigt. 
Til indfarvning af dækfarvet læder anbefaler vi, at der tilsættes 10% Gold Quality Stærk 
Rens til Narvsværten. 
Slutfarven på læderet afhænger af hvor mange lag Narvsværte der lægges på for at 
dække. 
Vil man være sikker på ikke at ende med en for mørk farve, kan vi anbefale at tilsætte  
fra 5 % eller mere af ROC Narvsværte Fortynder til Gold Quality Narvsværte. 



 
Narvsværte er særdeles velegnet til indfarvning af blødt og fint læder for at bevare  
anilin-looket. 
1. Indfarvning eller omfarvning kan kun ske til samme eller mørkere farvetoner. 
2. Læg plastic under, hvor du arbejder. Narvsværte trænger ind i alt og kan næppe fjernes  
    igen hvis der spildes. Arbejd med engangshandske. 
3. Rens læderet grundigt med Gold Quality Stærk Rens, så læderet bliver  
    vådt. Sørg for at åbne med Gold Quality Stærk Rens, hvor læderet virker lukket. 
    Når indfarvning med Gold Quality Narvsværte påbegyndes, skal læderet stadig  
    være vådt efter rens. Der kan med fordel tilsættes 1-10% Gold Quality Stærk Rens 
    til Narvsværten for at lette indtrængning.  
4. Fold kluden i hånden som en slags pude og gør den våd med narvsværte.  
    Arbejd Gold Quality Narvsværte ind i produktet. Gør hele tiden puden våd og gnid  
    den hen over læderet flere gange til læderet er jævnt indfarvet. Fortsæt med denne  
    fremgangsmåde indtil det ønskede resultat opnås. 
     Husk ved indfarvning med Gold Quality Narvsværte brug aldrig pensel -  
    altid klud eller svamp. 
5. Herefter for at binde farven blankes det stadige fugtige læder af med let hånd med  
    en blød klud.  
     
6. Lad tørre mindst 12 timer før afslutning med læder finish spray, Satin Gloss Spray 02   
    eller Læder Spray - Semimat/Mat for at være helt sikker på at undgå afsmitning samt  
    øge lysfasthed. Den eneste forskel på disse tre er glansen.  
    Vær opmærksom på at disse læder finish spray produkter lugter stærkt. 
    Spray i ventileret rum eller udendørs et fint tyndt lag på kryds og tværs i en afstand   
    af 30 cm. Under benyttelse skal spray dåsen holdes lodret. 
7. Efter ca. en uges ophærdning af farve, giv et meget tyndt lag Gold Quality Læderfedt. 
    Vedligehold og plej herefter læderet med Gold Quality Læderfedt 2-4 gange om året. 

Anslået forbrug af Gold Quality Narvsværte: 
ca. ¼ liter = skindjakke - spisestol. 
ca. 1/1 liter = Lænestol hvor ryg og sider også er i læder. 
Et større forbrug må påregnes, når meget lyst læder skal indfarves til en mørk farve. 
NB:  Lav altid en farveprøve på et ikke synligt sted. Det endelige farveresultat afhænger af 
tidligere farve og læderfinish. 
Vigtig info og tips 
Er du ikke fortrolig med narvsværte,  
anbefaler vi at du øver dig på en gammel skindtaske,  
læderbælte eller andet gammelt læder eller læderrest. 
Skindertasker og læderjakker. Ved indfarvning, vær opmærksom på om narvsværte trænger 
igennem og farver foret. 

Med de mangeartede læder finish samt læder lignende materialer, der kan købes i dag,  
er det nødvendigt at teste, om Gold Quality Narvsværte virker efter hensigten inden farve 
renovering påbegyndes. 

Når Gold Quality Narvsværte bruges til at farve eller opfriske ruskind, anbefaler vi at der først 
blandes 25% Gold Quality Narvsværte Fortynder i Narvsværten.  
Der skal ikke afrenses inden indfarvning. Vær opmærksom på at Narvsværte trænger meget let ind 
i ruskind og kan give afsmitning på indersiden af læderet, hvis der bruges for 
meget Narvsværte. Når Narvsværten er tør skal ruskindet skal børstes op med en Ruskindsbørste. 
Dækfarvet læder og læder med en uigennemtrængelig finish kan være vanskelige at indfarve. Der 
opnås ikke altid et godt og ensartet resultat. (Det er ofte læder med en meget glat kompakt hård overflade).  
Rens her ekstra grundigt af med Gold Quality Stærk Rens/acetone, og bland 10% Gold 
Quality Stærk rens i Narvsværten. 


