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SADELTVÅL

Huskurer eller rena smörjan?
Skolorna kring hur du bäst vårdar sadel och träns
blir allt fler och mer invecklade. Hippson tog ”Team
Segersta” och dressyrproffset Mads Hendeliowitz till
hjälp. De har testat nio tvålar – och bringar här lite
reda i putslådan.

PROFFSPUTSARE
Lina Jernheim och Katja
Possner tvålade till nio
rengöringsprodukter
under en intensiv
vintervecka.
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ag kör den gamla hederliga skolan, säger Mads Hendeliowitz, som bland annat inspirerats av sina många år
som lärare på Strömsholm när det gäller att vårda lädret i stallet.
Han tycker att sadeltvål varje dag, och så infettning en till tre
gånger i veckan, brukar bli bra.
– Men läder är som all annan hud, det blir torrt om man tvättar för mycket. Var sparsam med vatten och ta hjälp av en ”fuktkräm” med att hålla spänsten i skinnet. Fett varje dag är inte bra,
men en eller ett par dagar i veckan kan vara lagom för lädret.
Allt beroende på hur det används förstås, säger han.
Men den kanske viktigaste förutsättningen för mjukt och
långlivat läder är enligt Mads förvaringen.
– En jämn och torr temperatur är idealet. Det får inte heller
vara för varmt.
Levande material
En välskött sadelkammare har en härlig doft, menar Mads. På
Segersta luktar den nya, fina sadelkammaren fortfarande mest
målarfärg. På hyllorna ligger vartenda schabrak och varje ben-

HELA PUTSPATRULLEN

linda i jämna, färgsorterade rader. På den beigemålade panelen
hänger träns och sadlar i prydliga rader.
– Läder är ett levande material som behöver andas. Häng
lädret fritt och luftigt, och snurra inte ihop remmarna alltför
mycket, tipsar Mads.
Som lärare på Strömsholm har han examinerat många hästskötare genom åren. På Segersta tar han hjälp av bland andra
Lina Jernheim och Katja Possner när det gäller den dagliga
lädervården. Och tjejerna gick också i bräschen för testpatrullen, som tvålade till nio utvalda sadeltvålar under några kalla
vinterdagar.
För Segersta-patrullen blev en tysk burktvål klar favorit, med
lagom lödder och bästa effekt. Den svenska och mycket populära Ekol-tvålen fick nobben den här gången. Liksom sprejflaskorna som gärna ställer till det, menar tjejerna.
– Sprej kan verka praktiskt, men många av dem blir jättelöddriga och är dessutom uttorkande. Sedan är det lätt att
man sprejar överallt, även där man inte vill ha det, säger Lina
och Katja. ■

Vi valde nio vanligt förekommande
sadelrengöringsprodukter. Produkterna
har använts i den dagliga putsningen av
sadlar och träns på Segersta Equestrian,
under en veckas tid.
Detta testades:
Hur lätta produkterna är att använda,
deras rengöringsförmåga, putsegenskaper
och hur de interagerar med lädret
(absorptionsförmåga, färg och så vidare).
Betygsskala 1–5.

▼

Så gick testet till

Tvåltestarteamet
på Segersta. Från
vänster Maria
Attvik, hästen
”Weine”, Lina
Jernheim, Mads
Hendeliowitz,
Jeanna Högberg,
Katja Possner och
Amanda Sandell.

OM SEGERSTA
EQUESTRIAN
Segersta är
ett nystartat
dressyrstall i höjd
med Bålsta, sex mil
norr om Stockholm.
På rekordtid har
ett högklassigt
anläggningskoncept
tagit form, med
bland annat
utbildning, kurser,
samt förädling
och försäljning
av dressyrhästar.
Grundare och ägare
till anläggningen
är Maria Attvik.
Sedan augusti 2008
bor och verkar
elitryttaren Mads
Hendeliowitz på
gården. Mads
kommer närmast
från Strömsholm
där han varit lärare
under många år.
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SÅ PUTSAR DU – SADELMAKARMÄSTAREN TIPSAR
Glöm alla universalmedel. En vanlig,
hederlig sadeltvål med glycerin – men
utan en massa extra ”jox” – är basen
i putslådan. Det menar Rolf Stenberg,
sadelmakarmästare sedan 1949 och
innehavare av Stenbergs Läder i
Stockholm.
– Klart att jag även säljer andra
preparat till dem som vill, men jag säger
att de får köpa dem på egen risk. Kom
inte tillbaka och gnäll när det går galet.
1. RENGÖR
Använd glycerintvål, en lätt fuktad
svamp och lite lödder.
2. LÅT DET TORKA
När lädret är torrt kan du med fördel
gnida in det med ytterligare lite
sadeltvål. Låt det sitta en stund och
putsa sedan. Glycerinet har en lätt
putseffekt och den extra poleringen
gör att lädret får en skyddande yta.

3. SMÖRJ LÄDRET
Använd vax eller fett när det behövs,
men högst en gång per vecka. Smörj in
och låt det torka till nästa dag, då det
överflödiga fettet torkas bort med en
torr trasa.
4. TA BORT FUKTANSAMLINGAR
På remtyg med spännen förstör
fukten hålen och blir en säkerhetsrisk.
Lätta på söljan och spruta in lite fett
då och då, för att motverka detta.
TÄNK PÅ ATT
● Putsa efter behov. Fukt och svett är skadligt för lädret, men
sparsamt använt läder behöver inte daglig puts. Ofta räcker det
att torka av fukten med en torr trasa.
● Se upp med fettet. För mycket fett tar kål på sömmarna och
förstör lädrets hållbarhet. Om du överfettar läder löses fibrerna
upp och lädret mister sin slityta och styrka. Det kan också
missfärgas.
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UTRUSTNING
TYSK KLASSIKER TOPPAR HIPPSONS TVÅLTEST

BETYG:

gnugga bra för att få
upp glansen.
BETYG:

2

3

tillsatser. Luktfri
-förUtan
den som gillar det.
Rengör rätt bra. Smart
flaska. Prisvärd.

-

Lite kletig
konsistens. Gör varken
lädret blankt eller
mjukt.
BETYG:

2-

Amerikanska Absorbine
gör denna läderkräm,
med både rengörande
och smörjande effekt.
Innehåller lanolin.
RYMMER: 425 g
CIRKAPRIS: 129 kronor

- Väl krämig
konsistens, sätter sig

Rengör bra och gör
lädret jättemjukt.

lätt i sömmarna och
lanolinet lämnar gula
spår. Dålig puts. Barnoch brandfarligt*.
BETYG:

3

BÄST I
T E ST!

CDM BELVOIR
TACK
CONDITIONER

Sprejtvål med glycerin
och kokosolja som är
steg två i en amerikansk
rengöringsserie, där steg
ett är en rengörande
sprej med glycerin.
Mjukgörande, bevarande
och polerande.
RYMMER: 500 ml
CIRKAPRIS: 140 kronor

- Inget.
- Luktar sprit,
brandfarlig*. Rengör

-

dras runt i det rikliga
löddret. Fastnar i
sömmarna. Dålig puts.
Som en vanlig tvål.

- Rengör bra.
Brand- och
-barnfarlig*.
Man får

RYMMER: 250 ml
CIRKAPRIS: 69 kronor

HORSEMAN’S
ONE STEP

-

-

- Billigast.
- Tveksam rengöring
med smuts som

RYMMER: 500 ml
CIRKAPRIS: 115 kronor

Hööks eget märke.
Tillverkas i England.
Glycerintvål i geléform.
Rengörande och
vårdande. Fler
produkter finns i serien.

-

RYMMER: 225 g
CIRKAPRIS: 40 kronor

Belgisk, glycerinbaserad sadeltvål i
sprejform. Rengör och
vårdar.

WINDSOR
GLYCERINTVÅL

-

Fast tvål som renoch mjukgör. Milt
parfymerad.

CAVALOR LEATHER
SOAP

-

EKOL SKINN- OCH
LÄDERTVÅL

dåligt, dålig glans
och torkar ut.
Kompisflaskan med
dundertvätt lovar stort,
men att bara spreja och
torka av smutsen funkar
inte ens på lätt smutsat
läder. Dyr.
BETYG:

konsistens. Lätt att
jobba med på lädret,
rengör jättebra,
kanonglans som håller
länge. Mycket dryg.

- Inget.
BETYG:

5

RYMMER: 500 ml
CIRKAPRIS: 100 kronor

RYMMER: 500 ml
CIRKAPRIS: 120 kronor

Bäst i test på
-rengöring.
Går in

Jättebra puts,
mjukgör.

i lädret. Lätt att
använda.

- Torkar ut.
BETYG: 4

- Stark doft, jättekletig. Lätt att man får
en för stor blaffa på
lädret. Rengör inte så
bra.
BETYG:

3-

STÜBBEN
TESTSIEGER
GLYCERINTVÅL
SADDLE
& LEATHER
Högkoncentrerad
SOAP
sadeltvål med glycerin

Högkoncentrerad
och
på burk, från tyska
mild
sadeltvål med
sadeltillverkaren
glycerin,
från tyska Bense
Stübben.
& Eicke. Rengör och vårdar.
RYMMER: 500 g
RYMMER:
250100
ml kronor
CIRKAPRIS:
CIRKAPRIS: 49 kronor
Segerstas favorit.
Mjukgörande.
Fast
och bra Bra
putssvamp
med
konsistens.
Lätti att
burken.
jobba med på lädret,
rengör jättebra,
Löddrar litesom
för håller
kanonglans
mycket,
putseffekt.
länge. dålig
Mycket
dryg.
Torr svamp måste
användas,
Inget. vilket betyder
risk för repor.
BETYG:
BETYG:

-

-

-

favorit.
-FastSegerstas
och bra

Naturtvål för rengöring
och underhåll av läder.
Innehållsdeklaration
saknas.

-

RYMMER: 500 g
CIRKAPRIS: 100 kronor

Fettfri, används istället
för sadeltvål och utan
vatten. Rengör och
vårdar.

RAPIDE LEATHER
SOAP

-

Högkoncentrerad
sadeltvål med glycerin
på burk, från tyska
sadeltillverkaren
Stübben.

EFFAX
LÄDERKOMBI

-

STÜBBEN
GLYCERINTVÅL

-

3

2

ANVÄNDS TILL
HUDVÅRD
Glycerin är en
beståndsdel i alla
oljor. Det används
även inom till exempel
hudvården, på grund
av sin mjukgörande och
fuktighetsbevarande
effekt.
Lanolin är ett fett som
finns i fårull och som
används till bland annat
hudkräm, skokräm och
vaximpregnering.

* Finns varningstext om
detta på förpackningen.
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