
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Péče o kůži
Ledanol
1 litr / 2000-310-1

Ledanol je prostředek pro péči a osvěžení
koženého čalounění a kožených potahů. Čistí,
udržuje a chrání v jednom kroku. Pravidelné
používání chrání kůži, udržuje ji pružnou a zlepšuje
její ochranu před skvrnami.
ošetřuje a chrání kůži
bez obsahu rozpouštědel
nepoužívejte na nevydělanou kůži či podobný
povrch
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepat. Aplikujte produkt suchým, měkkým bavlněným hadříkem a jemně jej
vtírejte do povrchu, dokud se nevstřebá. Nechte působit a poté vyleštěte suchým hadříkem, dokud nedosáhnete
požadovaného lesku. Ve vyváženém podnebí by k udržení pružnosti kůže měly stačit dvě aplikace ročně. S
extrémem, tj. H. V obzvláště horkém nebo suchém podnebí používejte Ledanol pravidelně, ale střídmě, aby byla
kůže v optimálním stavu.

NEBEZPEČÍ! Nepoužívejte na semišové nebo podobné povrchy! Nejprve vždy vyzkoušejte na nenápadném místě,
abyste se ujistili, že je kůže stálobarevná a vodotěsná.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Ledanol obsahuje snadno čisticí složky, byl však primárně koncipován pro použití na čisté kůži. Znečištěná kůže by
měla být předem vyčištěna prostředkem Ledasil.
Ledanol lze použít i jako ošetřovací prostředek bez silikonu, čímž se zesílí celkový dojem vinylových přístrojových
desek, ozdobných lišt a jiných plastových dílů (uvnitř i vně).
Ledanol lze použít na kůži, umělou kůži, čalounění, potahy a obložení.

technická data
Obsah: 1 litr
Neobsahuje těkavé silikony


