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Leather Clean & Protect
Complete Autoglym Kit
Cena

149,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCPCK

Opis produktu
Leather Clean & Protect Complete Kit czyli wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia i ochrony powierzchni
skórzanych. Skóra samochodowa to wytrzymały, a zarazem wygodny materiał. Aby mieć pewność, że jest zdrowa i sprężysta,
należy ją regularnie pielęgnować. Leather Clean & Protect Complete Kit został opracowany przez wiodące marki
motoryzacyjne, aby czyścić i chronić bez przebarwień i nie wpływając na naturalne matowe wykończenie.
Dwu etapowy Leather Clean & Protect Complete Kit zawiera wszystko co potrzebujesz:
500ml Leather Cleaner
500ml Leather Care Balm
1 x Hi-Tech Aqua Dry
1 x Perfect Polish Applicator
W razie potrzeby umyj dostarczone akcesoria w czystej, ciepłej wodzie i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
Uwaga: Do użytku wyłącznie ze skórą samochodową, jest nieodpowiedni do skórzanych artykułów i odzieży gospodarstwa
domowego.

Sposób użycia:
1. Dokładnie odkurz wnętrze, używając miękkiego pędzelka, aby usunąć jak najwięcej kurzu i brudu.
2. Dobrze wstrząśnij i najpierw przetestuj mały, niewidoczny obszar, aby sprawdzić zabarwienie wody i trwałość koloru.
3. Spryskaj Leather Cleaner oszczędnie na ściereczkę z mikrofibry i delikatnie nałóż na skórę, poświęcając więcej czasu
na wszelkie plamy lub obszary brudu.
4. Po 2 minutach usuń pozostały środek czyszczący i zabrudzenia, wycierając obszar wilgotną Hi-Tech Aqua Dry, często
płucząc ją w czystej wodzie.
5. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia do naturalnego wykończenia, a następnie zabezpiecz za pomocą Leather Care
Balm.
Najczęściej zadawane pytania:
♦ Czy ten zestaw nadaje się do użytku na skórzanych artykułach gospodarstwa domowego?
Nie zalecamy stosowania naszego Leather Cleaner ani Leather Care Balm na skórzanych artykułach gospodarstwa domowego,
ponieważ testowano go tylko na skórze samochodowej. Ze względu na szeroką gamę wykończeń dostępnych na skórzanych
artykułach gospodarstwa domowego nie możemy zagwarantować kompatybilności.
♦ Czy mogę stosować Leather Care Balm na siedzeniach z perforowanej skóry?
Tak, chociaż radzimy stosować oszczędnie na aplikator, aby uniknąć wypełniania perforacji Leather Care Balm. Możesz
powtórzyć ten proces, aby zapewnić pełne odżywienie skóry bez pozostawiania nadmiaru.
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