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Καθαριστικό δέρματος
Περιγραφή
Ένα γαλάκτωμα φροντίδας με υψηλής ποιότητας, φυσικές και συνθετικές ουσίες για τη φροντίδα όλων των ειδών λείου δέρματος. Στις καινούργιες δερμάτινες επιφάνειες χαρίζει ένα μεταξένιο στρώμα προστασίας που
γυαλίζει. Διατηρείται η δομή, η αντιολισθητικότητα και
η ελαστικότητα του δέρματος και το δέρμα προστατεύεται από ρύπους και από τη φθορά στην καθημερινή
χρήση. Οι παλαιότερες και ενδεχομένως ελαφρώς
φθαρμένες δερμάτινες επιφάνειες γίνονται λείες, απαλές και με μεταξένια ματ λάμψη. Με την τακτική χρήση
του προϊόντος αναβαθμίζεται η εμφάνιση του δέρματος,
αποτρέπεται το πρόωρο ξεθώριασμα και παρατείνεται η
διάρκεια ζωής του υλικού. Δεν περιέχει χρωστικές,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα χρώματα δέρματος ακόμη και σε πολύ ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Οι
ανοιχτόχρωμες δερμάτινες επιφάνειες που είναι λερωμένες με σκουρόχρωμους λεκέδες, θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από την εφαρμογή με αντίστοιχη δόση καθαριστικού γενικής χρήσης LIQUI MOLY (αρ. είδ. 1653).

ιδιότητες
- διατηρεί απαλό το δέρμα
- προστατεύει δερμάτινα μέρη από ευθρυπτότητα
- εξαιρετική προστασία μεγάλης διάρκειας

Εφαρμογή
Καθαρίστε ενδεχομένως τις δερμάτινες επιφάνειες και
αφήστε τις να στεγνώσουν. Ανακινήστε το καθαριστικό
δέρματος καλά πριν από τη χρήση. Στη συνέχεια ρίξτε
το σε μαλακό πανί και πιέζοντας ελαφρά και με κυκλικές κινήσεις εφαρμόστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο
στρώμα. Γυαλίστε μετά από σύντομο χρόνο δράσης. Η
τακτική χρήση χαρίζει τέλεια φροντίδα και εμφάνιση.
Υπόδειξη: Ακατάλληλο για δέρμα σουέντ. Πριν από την
χρήση σε μεγάλη επιφάνεια, προτείνουμε να δοκιμάσετε τη συμβατότητα του καθαριστικού δέρματος
σε καλυμμένο σημείο.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

τεχνικά χαρακτηριστικά
σχήμα

flüssig / liquid

βάση

Lanolin,
Silikonölemulsionen,
Hilfs- und Duftstoffe,
Emulgatoren / lanolin,
silicone emulsions,
additives and fragrances,
emulsifiers

πυκνότητα στους 20°C

1,00 g/cm³
DIN 51757

τιμή pH

7,0 (20°C)

ιξώδες

mittelviskos / medium
viscous

Χρώμα / όψη

hell, beige / light, beige

οσμή

mild

Πεδίο χρήσης
Μελετημένο ειδικά για τη φροντίδα δερμάτινων στοιχείων εξοπλισμού σε οχήματα καθώς και για δερμάτινες επιφάνειες σε έπιπλα, τσάντες, βαλίτσες ή ρούχα
(λείο δέρμα).
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