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Lederverzorging
Beschrijving
Leer-Onderhoud is een van hoogwaardige natuurlijke
en synthetische stoffen gemaakte onderhoudsemulsie ter behandeling van alle soorten glad leer. Nieuwe leeroppervlakken worden voorzien van een zijdeachtige, glans leverende beschermlaag. De structuur,
greep en elasticiteit van het leer blijven behouden en
worden tegen vuil en slijtage in het dagelijks gebruik
beschermd. Oudere en eventueel licht versleten leeroppervlakken worden door gebruik van Leer-Onderhoud gladder, soepeler en voorzien van een matzijden glans. Door regelmatig gebruik van het product
wordt het uiterlijk van het leer opgewaardeerd, vroegtijdig uitbleken wordt voorkomen en de levensduur
van het materiaal verlengd. Aangezien Leer-Onderhoud geen kleurstoffen bevat, kan het voor alle kleuren leer inclusief zeer lichte tinten worden toegepast.
Met donkere vlekken verontreinigde leeroppervlakken dienen voor de behandeling met Leer-Onderhoud
in een juiste dosering gereinigd te worden met LIQUI
MOLY Universele Reiniger Art.nr. 1653.

Gebruik
De te behandelen leren oppervlakken indien nodig
reinigen en laten drogen. Leer-Onderhoud goed
schudden voor gebruik. Vervolgens op zachte lap of
doek smeren en onder lichte druk met ronddraaiende
bewegingen dun en gelijkmatig aanbrengen. Na korte
inwerktijd uitboenen. Regelmatig gebruik zorgt voor
optimaal onderhoud en uitzien. Niet geschikt voor suède. Alvorens een groot oppervlak met Leer-Onderhoud te behandelen, raden wij aan het middel eerst
op een onzichtbare plek op materiaalverdraagzaamheid te testen.

Eigenschappen

Verpakking

- houdt leder soepel
- beschermt lederen delen tegen broosheid
- uitstekende duurzame bescherming

250 ml Fles kunststof

Technische gegevens
Vorm

flüssig / liquid

Basis

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

Dichtheid bij 20 °C

1,00 g/cm³
DIN 51757

ph-waarde

7,0 (20°C)

Viscositeit

mittelviskos / medium
viscous

Kleur / uiterlijk

hell, beige / light, beige

Geur

mild

1554
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden
Leer-Onderhoud werd speciaal ontwikkeld ter behandeling van leren uitrustingen bij auto's alsmede leren
oppervlakken van meubilair, tassen, koffers of kleding (glad leer).
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