
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Pielęgnacja skóry
Ledanol
1 litr / 2000-310-1

Ledanol jest środkiem do pielęgnacji i odświeżania
tapicerki skórzanej i powłok ze skóry. Czyści,
pielęgnuje i chroni w trakcie jednej operacji.
Regularne stosowanie chroni skórę, przywraca jej
miękkość oraz poprawia odporność na plamy.
pielęgnuje i chroni skórę
nie zawiera rozpuszczalników
nie stosować na zamszowych lub podobnych
powierzchniach
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Nanieść produkt suchą, miękką bawełnianą ściereczką
i delikatnie wcierać w powierzchnię, aż do wchłonięcia. Chwilę odczekać i następnie wypolerować suchą
ściereczką, aż do uzyskania pożądanego połysku.
W strefach o umiarkowanym klimacie dwie aplikacje w roku powinny wystarczyć do zachowania miękkości skóry.
W ekstremalnym, tj. bardzo gorącym lub suchym klimacie, aby utrzymać skórę w optymalnym stanie należy
stosować Ledanol regularnie, ale z umiarem.

UWAGA! Nie stosować do zamszu lub podobnych materiałów! Przed użyciem zawsze wypróbować w
niewidocznym miejscu trwałość wybarwienia i odporność skóry na wodę.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

zakresy zastosowania
Ledanol zawiera lekko czyszczące składniki,został jednak pierwotnie pomyślany do używania na czystych
skórach.Brudne skóry powinny być wcześniej wyczyszczone Ledasilem.            Ledanol jest używany
jako bezsilikonowy środek pielegnujący,przez co wzmocnione jest ogólne wrażenie winylowych desek
rozdzielczych,listew ozdobnych i innych części plastikowych(wewnątrz i na zewnątrz).                                    Ledanol
jest stosowany do skór,sztucznych skór,tapicerek i pokryć.

Dane techniczne
zawartość:1 litr                                                 nie zawiera lotnych silionów


