JAK DBAĆ O WYROBY Z NATURALNEJ
I SZTUCZNEJ SKÓRY?
czyszczenie tapicerki samochodowej, kombinezonów
motocyklowych i innej galanterii skórzanej

Jak dbać o wyroby z naturalnej i sztucznej skóry?

Czyszczenie
Wskazówki podane poniżej mają zastosowanie do wyrobów ze skóry naturalnej i sztucznej
(materiałów kompozytowych powlekanych lakierem ochronnym, takich jak sztuczna skóra lub skaj).
Czyszczenie należy przeprowadzić starannie i bardzo uważnie. W niektórych przypadkach,
np. silnych zabrudzeń, może być potrzebne użycie innych metod czyszczenia od podanych
poniżej.
Należy regularnie czyścić powierzchnię tkaniny z zabrudzeń. Gdy zabrudzenie nie zostanie
usunięte dostatecznie szybko, plama może być trudna lub niemożliwa do usunięcia z powodu
wniknięcia części brudu w powłokę PCV.
Materiały o matowym wykończeniu są bardziej podatne na zabrudzenia i trudniejsze
w czyszczeniu ze względu na większą przyczepność osadów do powierzchni materiału.
Tkaniny muszą być każdorazowo dokładnie oczyszczone i osuszone, dopiero po wykonaniu tych
czynności tkanina może być właściwie użytkowana.

Luma CLEANER MOTO – czyści skutecznie!
Do czyszczenia wyrobów ze skóry naturalnej i sztucznej polecamy skuteczny środek Luma
CLEANER MOTO. Jest to niejonowy środek czyszczący, nie jest szkodliwy dla czyszczonych
materiałów ani powłok ochronnych, jakimi zabezpieczone są materiały.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do naszych konsultantów:
Kontaktując się z nami bezpośrednio otrzymasz szczegółowe informacje na temat dostępności
środka Luma CLEANER MOTO.

LumaCLEANER.com/moto/

Jak dbać o wyroby z naturalnej i sztucznej skóry?

Jak czyścić tkaniny PCV środkiem Luma CLEANER?
Przed przystąpieniem do czyszczenia załóż rękawiczki i odpowiednio zabezpiecz ubranie
oraz obuwie przed kontaktem z środkiem czyszczącym.
Jeśli w celu oczyszczenia konieczne jest rozłożenie tkaniny na podłodze, upewnij się,
że podłoga jest czysta i gładka, a materiał leży płasko. Uważaj również na możliwe uszkodzenie
powierzchni materiału przez chodzenie po nim w nieodpowiednim obuwiu.
Poniższa procedura czyszczenia zapewni najlepsze efekty:
▪ usuń brud i kurz z powierzchni materiału za pomocą czystej ściereczki, lub, jeśli
to konieczne, za pomocą czystej (zimnej lub ciepłej) wody
▪ nanieś środek czyszczący na powierzchnię materiału za pomocą spryskiwacza
▪ wyczyść plamę za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki
▪ silne plamy spróbuj doczyścić szczotką z miękkim włosiem
▪ spłucz pozostały detergent czystą (ciepłą lub zimną) wodą
aż do całkowitego jego usunięcia
▪ osusz dokładnie powierzchnię materiału
▪ materiał jest gotowy do użycia
Procedurę należy powtarzać każdorazowo, gdy zajdzie taka konieczność.
W celach konserwacyjnych i odświeżenia wyglądu tkaniny czyszczenie należy
powtórzyć minimum 1 – 2 razy w roku.
WAŻNE! Luma CLEANER MOTO nie usuwa zabrudzeń i plam z barwników,
tuszów, atramentów i markerów trwałych oraz odbarwień pozostawionych
przez ciemną odzież i ubrania dżinsowe.

Skład: woda, alkalia, konserwant.
Przechowywanie: W domu, w temperaturze dodatniej, w oryginalnym opakowaniu
Okres ważności: Kilka lat, jeśli przechowywany w oryginalnym opakowaniu
Biodegradowalność >90% Środek nie jest szkodliwy dla środowiska
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