
Onderhoud en wassen 
Motorkleding dient goed onderhouden te worden. Hiervoor heeft MotoPort legio mogelijkheden. 
Leervet, wasmiddel, impregneer, helm- en schoenreiniger. Een veelvoorkomende vraag in de winkel 
is: “Hoe kan ik mijn motorkleding wassen?” Er zijn hiervoor verschillende producten verkrijgbaar bij 
MotoPort. Aangezien motorkleding zeer technische kleding is, dient de omschrijving op de producten 
nauwkeurig nageleefd te worden.  
 
Motorkleding staat bloot aan veel vuil dat van andere voertuigen of van de weg zelf komt. Het goed 

reinigen is dan ook een noodzaak, zeker als men de “ademende” werking van bijv. Gore-tex wil 
blijven benutten. Doet men dat niet, dan verstoppen de poriën van het membraan en zal de 
ademende werking afnemen.  
 
 
Textiel kleding 
Om te voorkomen dat het membraan zijn werking verliest zijn de meeste kledingstukken vanaf de 

fabriek voorzien van een beschermende Teflon coating, de zogenaamde Durable Water Repelend, 
kortom DWR. Deze coating zorgt ervoor dat het water makkelijk van je kleding afloopt en dat het 
buitenmateriaal geen vocht opneemt. Hierdoor blijft het kledingstuk droog en vormen er zich geen 
vochtplekken die door hoge druk lekkage zouden kunnen veroorzaken. Zonder deze bescherming 
voelt de kleding koud en klam aan. Er kan zich dan zelfs condens aan de binnenzijde van het 
kledingstuk vormen zodat men de indruk zou kunnen hebben dat de kleding lekt!!  
 
 
Simpel wassen & sprayen; raadpleeg altijd het wasvoorschrift! 
  
Speciale wasmiddelen voor motorkleding, verkrijgbaar bij MotoPort: 
Grangers Cleaner, Grangers XT PROOFER of HEY Sport Wash (wasmiddel), HEY Impra Tex 
(impregneerspray). 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
1. Wassen 
Sluit alle ritsen, verwijder eventuele uitneembare protectoren en binnenvoering. Was het 
kledingstuk binnenstebuiten in warm water met een geschikt wasmiddel. Volg de aanwijzingen op 
het waslabel in de kleding. Meerdere malen grondig uitspoelen (zeepresten kunnen lekkage 
veroorzaken). 
 
2. Gebruik van de spray 
Hang het kledingstuk op een hanger. Houd de spuitbus 15 – 30 cm van het kledingstuk en spuit het 
kledingstuk (buitenkant) vervolgens royaal in.  Zowel Hey als Grangers XT Proofer hoeven niet 
thermisch geactiveerd te worden. De houdbaarheid van Grangers  XT Proofer is vele malen hoger dan 
die van Hey.  We adviseren dan ook Grangers te gebruiken. 
 
Wassen van een WATERDICHT, EN ADEMEND MEMBRAAN 
 

 

 



 

Wassen 

Was in de wasmachine op 40 graden en gebruik een kleine hoeveelheid vloeibaar wasmiddel. Twee 

keer spoelen, minimaal centrifugeren om kreukels te voorkomen. Gebruik geen waspoeder of 

producten die wasverzachters, conditioners, vlekkenverwijderaar of bleekmiddel bevatten. Niet 

wassen met zwaar vervuild goed. 

Bleken 

Gebruik geen bleekmiddel op chloorbasis. 

Drogen 

Droog het kledingstuk aan de waslijn, of in een wasdroger op een warme, gematigde temperatuur. 

Doe het kledingstuk als het droog is (nogmaals) gedurende 20 minuten in de wasdroger om de 

duurzame waterafstotende (DWR) werking van de bovenstof te reactiveren. 

Strijken 

Als u geen droger hebt, strijk de gedroogde kleding dan op een lage stand (warm, geen stoom) met 

een (hand)doek op het kledingstuk. Dit helpt de duurzame waterafstotende werking van de 

bovenstof van de kleding te reactiveren. 

Stomen 

We adviseren thuis wassen en strijken. Als een stomerij noodzakelijk is, vraag ze dan of ze spoelen 

met een kleurloze, gedistilleerde koolwaterstofoplossing en of ze DWR op de bovenstof van het 

kledingstuk kunnen sprayen vóór het drogen. Volg de instructies van de kledingfabrikant. 

Waterafstotende behandeling 

Als de tijdens de productie aangebrachte waterafstotende behandeling niet meer kan worden 

gereactiveerd, breng dan een nieuwe waterafstotende impregnatie aan. Deze kan als pompspray of 

in de wasmachine op de bovenstof worden aangebracht. 

Lederen kleding 
Lederen kleding niet in de wasmachine wassen, maar met een vochtige doek het vuil verwijderen. 
Vervolgens met leervet behandelen.  

 
Voor lederen kleding voorzien van een membraan adviseren wij HEY impra active polish. Verkrijgbaar 
in zwart en kleurloos. Overige lederen kleding kan behandeld worden met normaal leervet, ook 
verkrijgbaar in zwart en kleurloos. 
 

Onderhoud van leren handschoenen 
Maak glad leren handschoenen gedurende het seizoen regelmatig schoon met een zachte borstel en/ 
of een vochtige doek. Hardnekkig vuil kun je met water en leerzeep (of een beetje groene zeep) 
verwijderen. Laat het leer vervolgens nooit drogen bij een warmtebron. Als het leer droog is, 
behandel je het met een verzorgingsproduct (vet). Dit verzorgt en impregneert het leer, zonder de 
poriën af te sluiten. 
De handpalm bevat soms ruw lederen stukken om grip op het handvat te bieden. Dit kun je niet 
invetten, droog borstelen geniet de voorkeur. Gladde en harde plekken kunnen met een speciale 
borstel weer opgeruwd worden. Afsluitend steeds goed insproeien met een impregneerspray. 



Handschoenen die dankzij een membraam waterdichtheid zijn moet je niet te dik invetten. Dat 
beïnvloedt de werking van het membraan negatief. Zowel leer als een membraam hebben een 
ademend vermogen. De twee lagen bij elkaar ademen nog wel, maar als je het leer met een dikke 
laag vet insmeert, loopt het ademend vermogen terug tot nul. Een vloeibaar impregneermiddel heeft 
veel eigenschappen van leervet, maar het verstopt de poriën van het leer niet. 
 
 
Hoe reinig je kunststof delen?  Dat is plastic, dus met een 
zachte vochtige doek. 
Leer invetten of inoliën? Vetten. 
Hoe vaak reinigen minimaal? 1x per jaar. Afhankelijk van 
gebruik. 
 
 
 
Bij onprettige geur die na verloop van tijd uit de handschoen 
komt, is er een antibacteriële spray die je in de handschoen kunt spuiten en tevens de geur 
neutraliseert. 
 
Let er bij het vet op dat het geschikt is voor leer met een membraan. Het moet zuur vrij zijn. Bij 
voorkeur gebruiken we altijd Hey Impra Active Polish. Dit zorgt er ook voor dat de eventuele *TFL 
COOL TEC eigenschappen van het TFL leer optimaal blijven.  
 
Impregneerspray bij leren handschoenen? Alleen leervet is voldoende. Daarbij is een impregnering 
niet nodig (wel bij textiel handschoenen!.) Leer zorgt het vet voor de waterafstotendheid.  Om te 
voorkomen dat textiel handschoenen zich vol zuigen spray je ze in met HEY impra TEX of GRANGERS 
XT-Proofer. Even warm maken met een strijkijzer of even in de droger stoppen en de stof zuigt zich 
niet zo snel vol. Wil dus zeggen: minder koude transport en warmere handen. 
 
* TFL COOL TEC, leer wat behandeld is met deze technologie absorbeert geen stralen in de NIR (near 
infrared radiation) maar reflecteert ze in plaats daarvan. Dientengevolge zullen vooral donkere 
oppervlakken veel minder opwarmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MotoPort wasproducten: 
 

Textiel Granger`s Performance Wash 
Hey Sport Impra Wash 

  

Textiel icm Leer Hey Sport Combi Wash  
De voering met:  

- Granger`s Down Cleaner 
- Hey Sport Micro Wash 

  

Leer Effax Leer Reiniging Spray 
Granger`s Footwear and Gear Cleaner 
Muc-Off Leather Cleaner 

 
Impregneren kleding 
 

Textiel Granger`s Performance Repell 
Hey Impra Tex 

  

Leer Hey Leder Impregneer Spray 
Bergsteiger Ledervet 

 
 
Wanneer Granger`s 2 in 1 cleaner + proofer (wassen en impregneren in 1 wasbeurt) gebruikt, dan 
dien je de kleding na de wasbeurt nog thermisch te activeren door warmte (droger of strijkijzer).  
 
Reinigen laarzen 
 

Leer Granger`s Footwear and Gear Cleaner 

  

Leer met waterdicht en ademend membraan 
 
                            ook voor handschoenen Leer → 

Granger`s Paste Wax 
Granger`s Footwear Repell 
Hey Impra Activ Polish 

 
Reinigen helm 

Uitneembare binnenvoering Hey Sport Micro Wash 

  

Niet uitneembare binnenvoering Xeramic Helmet Interior Cleaner 

  

Buitenschaal Water  
Impregneren met Difi Nano Helmenset 

  

Vizier Xeramic Visor Cleaner 

 
Shoefresh voor helm en laarzen 
 
 
 
 
 
 


