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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ειδικό καθαριστικό σε βάση επι-
φανειοδραστικών ουσιών και 
διαλυτών για επιφάνειες από 
λεία δέρματα και alcantara.
Αφαιρεί με ήπιο τρόπο και τους 
πιο επίμονους ρύπους
όπως μουστάρδα, κέτσαπ, σοκολάτα, 
αντηλιακό, βερνίκι παπουτσιών, χρώ-
ματα υφασμάτων κ.λπ.

Καθαρίζει και περιποιείται το 
δέρμα
•  Επαναφέρει την απαλότητα του δέρ-

ματος, αναζωογονεί τις επιφάνειες και 
τα χρώματα.

• Κατάλληλο για όλα τα χρώματα
•  Διατηρεί το δέρμα όμορφο για μεγα-

λύτερο χρονικό διάστημα

Η δράση του αφρού δεν επι-
τρέπει τον «διαποτισμό» του δέρ-
ματος
Πολύ εύκολος χειρισμός
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα 
και σιλικόνη

Περιεχόμενα 500 ml
Συσκευασία Πλαστική φιάλη
Οσμή/άρωμα ευχάριστη/ο
Χημική βάση Νερό, επιφανειοδραστικά
Τιμή pH 10,2

Κωδ. αρ. 0893 012 902
Τεμ./Συσκ. 1 / 12

Λεπτομέρειες/χρήση
Για όλα τα ανεξίτηλα λεία δέρματα 
και τις επιφάνειες από alcantara. 
Κατάλληλο και για τη χρήση σε 
γειτονικές επιφάνειες όπως ξύλο, 
μέταλλο ή πλαστικό (εσωτερικές 
επενδύσεις θυρών, ταμπλό, τιμόνι κ.λπ.). 
Ιδανικό για τον καθαρισμό τσαντών, 
υποδημάτων, ρούχων, επίπλων από λείο 
δέρμα.

Οδηγίες χρήσης
Απομακρύνετε τις σκόνες και τη χοντρή 
βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα.
Ψεκάστε το καθαριστικό διάλυμα επάνω 
σε μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι και 
απλώστε το στην επιφάνεια που θέλετε 
να καθαρίσετε. Αφήστε το καθαριστικό 
να δράσει για 1 λεπτό το πολύ.
Στη συνέχεια σκουπίστε ή βουρτσίστε 
απαλά τους αποκολλημένους ρύπους 
από την επιφάνεια, χωρίς να πιέσετε 
επάνω στο δέρμα ή το alcantara.
•  Τέλος, σκουπίστε το λείο δέρμα με 

ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε 
το τρίβοντας με ένα μαλακό πανί 
μικροΐνών.

•  Απομακρύνετε τους ρύπους και 
τα υπολείμματα καθαριστικού από 
την επιφάνεια alcantara, ιδανικά 
με μία συσκευή ψεκασμού και 
απορρόφησης και απιονισμένο νερό.

Σημείωση
Πριν από τη χρήση ελέγξτε σε ένα 
κρυφό σημείο τη συμβατότητα υλικού/
σταθερότητα χρώματος. Ακατάλληλο 
για ακατέργαστα δέρματα. Μετά τον 
καθαρισμό περάστε την επιφάνεια με 
ένα υλικό περιποίησης δερμάτων (όχι 
στις επιφάνειες alcantara!).
Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν 
προτάσεις που βασίζονται στην 
εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα 
πρέπει να διεξάγετε δικές σας δοκιμές. 
Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών 
αλλά και λόγω των συνθηκών 
αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεν μπορούμε να αναλάβουμε 
καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα 
επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη 
πελατών δίνει τεχνικές πληροφορίες και 
συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε 
ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή 
η συμβούλευση περιλαμβάνεται στο 
συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο 
παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με 
δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη 
για την σταθερή και υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα 
τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.


