Deri kayışlar
Z A R A FE T İ N A S IL KO R UN UR

DERİ – ASİL BİR MALZEME

DERİ KAYIŞIN BAKIMI: PRATİK İPUÇLARI

Deri, tarihin ilk zamanlarından beri sayısız kullanım alanına sahiptir.

Longines saatlerindeki deri kayış doğal bir malzeme olduğundan, birkaç

Derinin işlenmesinde, çoğu hala uygulanmakta olan çeşitli el sanatları söz

önlem ve asgari bir bakımla uzun süre dayanır. Genel bir kural olarak, deri

konusudur. Teknik ilerleme üretimi kolaylaştırsa da sürecin kendisi aslında

kayışın hasar görmesine veya kayışta renk bozulmasına neden olabilecek

yüzyıllar boyunca çok az değişmiştir.

her tür kimyasal veya doğal maddeler ile temas etmesinden kaçının. Şüphe
durumunda, saati bir bütün olarak korumak daha akıllıca olur.

DERİDEN KAYIŞA
Deriler kullanım amaçlarına göre hazırlanır. Üst ve alt katmanları ayrılır ve
bu katmanların her ikisi de yumuşatılır, düzleştirilir ve ardından boyanır.

• Isıya karşı koruma: Deri kayışları hiçbir zaman açık ateş, radyatör
veya ısıtma sistemi, fırın veya ocak gibi bir ısı kaynağı yanında
bulundurmayın.

Sonuçta ortaya çıkan malzeme istenilen boyutu, yumuşaklığı ve yüzeyi

• Işığa karşı koruma: Kayışı uzun bir süreyle güneş ışığı veya kuvvetli

sağlamak üzere işlemden geçirilir. Artık saat kayışı yapılmaya hazır olan

bir lamba gibi güçlü ışık kaynaklarına doğrudan karşı karşıya

deri parçaları kesilir, ters yüz edilir, güçlendirilir, hizalanır, yapıştırılır ve

bırakmayın.

el ve makine dikişleri yapılır. Tüm bu işlemler uzun yıllar içinde sabırla

• Islak kayışın kurutulması: Nemli veya ıslanmış olan kayışı normal

tecrübe kazanan uzman eller tarafından gerçekleştirilir. Kayışların

oda sıcaklığında kurumaya bırakın; hatta serin bir yere bırakılması

bazılarına klasik pimli toka takılırken, bazılarına da güvenlikli, katlanabilir

tercih edilir.

toka takılır. Genel olarak, üç tür toka mevcuttur: spor, klasik ve yeni
moda. Tüm kayışlar sağlamlık, çekmeye dayanıklılık, aşınma direnci ve
çeşitli tür lekeler açısından denetlenir. Tek değişken, aşınma ve yıpranma
direncinin derecesi ve kayışın genel durumudur. Bu da ilgili kullanıcının ve

DERİ KAYIŞI TEMİZLEME
Lekelenmiş veya kirli bir kayışı doğrudan temizleyebilirsiniz.

hareketlerine bağlıdır.
İki temizleme yöntemi önerilir:

KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER
Bugün deri üretiminde kullanılan ham derilerin çoğu geleneksel

• Su ile temizleme: Yumuşak veya damarlı derilerin temizlenmesi için
nemli bir bez çok uygundur. Deri çok kurumuş dahi olsa, fazla sıvı
emmemesine dikkat edin.

hayvancılık yöntemleri kullanılarak sağlanmaktadır. Tüm Swatch

• Fırça ile temizleme: Bu yöntem nubuk türü deriler veya süet için

Group şirketleri gibi Longines de İsviçre’nin imzalamış olduğu CITES

önerilir; Böylece toz ve kir temizlenir ve yüzeydeki lifler tazelenir.

sözleşmesinin (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) şartlarına dikkatle uyar. Bu

Solvent kullanmayın.

sözleşme belirli türlerdeki hayvanların derileri için bir menşei sertifikası
ve uygunluk garantisi sağlanmasını şart koşar. Gelen deriler hangi türe

İster geleneksel, isterse de çağdaş bir Longines saatinde olsun, düzgün

ait olursa olsun, bunların hepsi yalnızca resmi ve tümü denetim altındaki

olarak bakımı yapılan ve düzenli temizlenen bir deri kayış altı ay ile

besicilerden sağlanır.

bir yıl arasında kullanılabilir. Bu sürenin kullanıcıya ve hareketlerine,
iklime, saatin kullanıldığı ortama ve kayışın temas ettiği metallere ve
diğer maddelere (kozmetikler, parfümler, takılar, kumaşlar, vb) göre
değişebileceği açıktır.
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