
Leather Cleaner 

Különleges tisztítószer színezett bőrfelületek ápolásához 

Termékleírás 

A TASKI Leather Cleaner bőrtisztítószer tökéletesen alkalmas a vízben oldódó és a zsíros  
szennyeződések eltávolítására minden színezett bőrfelületről. A bőrtisztítószert akkor  
alkalmazza, amikor éppen nem használ más tisztítószereket a felületen található szennyeződések 
 - különösen a tartós használat következtében kialakult zsíros- vagy olajos szennyeződések  
eltávolítására. 
 

A tisztítószer különösen a színes ruhák (például farmernadrágok) folttisztításához ajánlott. 
 

Fő termékjellemzők 

•    Nagyon erős tisztítóhatás 
•    Kiváló emulzióképző képesség - olajos és zsíros szennyeződések esetén 
•    Megakadályozza a színek fakulását vagy tompulását 
•   Segít megőrizni a bőrfelületek fényét, csillogását és rugalmasságát 

Termékelőnyök 

Nagyon hatékony tisztítószer a felszíni szennyeződések, különösen a zsíros vagy olajos  
szennyeződések eltávolítására. 
 A tisztítószer felületaktív anyagai nagyon hatékony zsíroldó hatással rendelkeznek. 
 A TASKI Leather Cleaner bőrtisztítószer környezetbarát termék, nincs veszélyességi osztályba  
sorolva. 
 

Használati útmutató 

Adagolás: Használatra kész termék. 

Alkalmazás: A bőrtisztítót szivacs vagy rongy segítségével óvatosan vigye fel a tisztítani  
kívánt bőrfelületre. Legfeljebb egy percig hagyja a felületen hatni.  
Az intenzívebb tisztítás érdekében használjon puha sörtéjű kefét, ami nem károsítja a bőr felületét. 
  
Ehhez a művelethez a 7519432 DI Furniture Brush 1p bútortisztító-kefe használatát ajánljuk.  
Töltse fel a kefét TASKI Leather Cleaner bőrtisztítószerrel, préselje össze a nyelét, amíg  
hab nem képződik, majd kezdje meg a bőrfelület tisztítását. Nedves ruhával törölje le a tisztítószert a felületről, és hagyja száradni.  
Az egységes megjelenés megőrzése érdekében mindig az egész felületet kezelje, ne végezzen foltszerű tisztítást. 

Fontos 

•    Soha ne alkalmazza közvetlenül a bőrfelületen 
•   A szivacsot rendszeresen öblítse ki langyos vízzel 
•    Kerülje a felület erős dörzsölését 



Leather Cleaner 
 
Különleges tisztítószer színezett bőrfelületek ápolásához 
 
Műszaki adatok 
 
 
Platform                            Termékmegnevezés / Kiszerelés mérete                Szórófejes palack              Megjelenés                       pH-érték (20 °C)    Relatív sűrűség (20°C) 
 
Használatra kész termék TASKI Leather Cleaner bőrtisztítószer 6 x 500 ml     100%                             Halványsárga folyadék          10                           1 g/cm³ 

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak. 

Biztonságos termékkezelés és -tárolás 

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. 
sds.diversey.com 
Kérjük, tárolja eredeti csomagolásában, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. 

Környezetvédelmi információk 
Minőségét legalább 3 évig megőrzi. 
 
www.diversey.com 
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