INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SKORY
Czyszczenie i konserwacja twoich cennych wyrobów ze skory.

Leder-Fixativ

100 ml

Odpowiedni do wyrobów skórzanych polaczonych z materialami tekstylnymi, do
wyrobów skórzanych wielokolorowych oraz do czarnych, czerwonych, bordowych i
niebieskich. Ustalić garbnik, kolor i dodatkowe substancje w skórze, aby zapobiec
zniekształceniom skóry w czasie prania (czyszczenia). Upewnij się, że zastosowane są
zalecone instrukcje obsługi. Uwaga: produkt zawiera płynne kwasy naturalnego
pochodzenia. Należy unikaćkontaktu ze skórą rąk używając rękawic ochronych.
Starannie zmyć spryski na skórze lub oczach dużą ilością wody. Trzymać produkt z
dala od dzieci. Stosuj się do Instrukcji mycia, aby wyrób właściwie wykorzystać.

Specjalny koncentrat do czyszczenia skóry i futer

(pat.) 250 ml

1 butelka + 12 litrów wody – Do czyszczenia rozpuszczać w prop. 1:50
Nadaje się do prania ręcznego lub w pralce. W przypadku prania w pralce należy
nastawić program do delikatnego prania temp. 40°C. Srodek jest idealny do zamszu i
skór gładkich. Należy go stosować zgodnie z instrukcją w roztworze 1:50 do
czyszczenia mebli, toreb, walizek, obicia motocykli. Gwarantowane jest łagodne mycie
bez zostawiania śladów, nie wystepuje kureczenie się materiałów - usuwa plamy
spowodowane tłuszczem, olejem lemoniada piwem, alkoholem i t. p. Wprzypadku
skórzanych dywanów posiadających biała stronę czyścić tylko na żadanie, ponieważ
garbnik może zostać wymyty w czasie czyszczenia.
Czyszczenie jest ekologiczne, oszczędne bez chemicznych
ROZPUSZCZALNIKÓW.
Można go również stosować w celu wyeliminowania zapachu potu na podszewkach. Po
wysuszeniu nie należy zapominać o wygnieceniu, wytarciu lub ewentualnie
wyszczotkowaniu materiału.
Nigdy nie czyścić dwóch różnych artykułów równocześnie. Prodikt nadaje się idealnie
do wyrobów składających się ze skór i tekstyli.

Żel do prawdziwej i naturalnej konserwacji - skóry

175 ml

S dodatkiem impregnacyjnym
Pozwala skórze oddychać utrzymuje pory skóry otwarte. Jest ochroną przeciw
deszczową dla skóry. Tylko do skór gładkich. Nie stosować do zamszu. Czyści
powierzchnię skóry po natarciu środkiem, ochrania przed wilgocią i brudem. Głęboko
wsiąka w skórą i zabezpieczają wewnątrz, podczas, gdy czyszczenie tłuszczem lub
aerozolem w spreju czyści tylko powierzchnię. Dla wszystkich rodzajów gładkich skór z
wyjątkiem skór lakierowanych zawsze trzeba zastosować cienka warstwę preparatu
(bez zamoczenia) okrągłymi rurkami z pomocą szyfonu (miękkiej szmatki).
Odpoviedni do odzieży skórzanej, butów, rękawic, toreb, walizek, mebli opraw książek,
wyposażenia do jazdy konnej, skórzanych foteli w samochodach i t. p.
Internet: www.leder-fein.at

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SKORY
LEDER - Fixalift
Artykuły skórzano-tekstylne
Różnokolorowe wyroby skórzane
Czarne - jednokolorowe
Czerwone - jednokolorowe
Bordowe - jednokolorowe
Niebieskie - jednokolorowe

}

Wstępnie sprawdzić trwałość kolorów
stosując LEDER - Fixalift czyszczenie
wstępne odczynnik

nie w pralce
1

/2 butelki

5-10 Itr. wody 30°-35° C
artikuł skórzany włożyć

Moczyć przez conajmniej
60 min .wyjąć i pozwolić
aby woda wykapała.
Włożyć do pralki bez
wykręcania.

PRANIE
Nastawić pralkę na pranie wełny lub delikatne pranie temp. 30 - 35°C. Najpierw prać
ręcznie, aby sprawdzić podszewkę. Artikuły bardze zabrudzone przerwij pranie i czyść
szczotką, następnie kończyć pranie. W ten sposób miękóść skóry będzie
gwarantowana!

Wlej 1/3 – 1/2 but. LEDER-FEIN
do debna pralki, zacznij pranie

à

à

Suszyć w wirówce
tylko przez krótki
okres.

à

Dobrze potrząsnąć aby
usunąć fałdy

Powiesić artykuł na
wieszaku i pozwolid
schnąć w temp.
pokojowe

UWAGA!
Włókna skóry kleją się w czasie suszenia!
Rozciągnąę części suche i starannie wytrzeć.
W przypadku nubuku lub zamsu - wymagane dodatkowe szcotkowanie.

Internet: www.leder-fein.at

