
DERİ TEMİZLEME SPREYİ Pürüzsüz deriler ve Alcantara 
kaplamalar için çözücü ve 
yüzeyde aktif madde içeren özel 
temizleme spreyi.

Zor kirler eforsuz bir şekilde 
temizlenir
Hardal, ketçap, çikolata, güneş kremi, 
ayakkabı cilası, tekstil boyaları ve 
benzeri inatçı kirleri zahmetsizce çıkarır.

Deriyi temizler ve korur
• Deriye esnekliğini geri kazandırır, 

yüzeyleri yeniler ve renk parlaklığını 
düzeltir.

• Kullanımı her renk için uygundur.
• Derinin yüksek kaliteli görünümünü 

uzun süre muhafaza eder.

Köpüklü uygulama deride 
emme ve çekme yapmaz
Kolay kullanıma sahiptir.

Fosfat ve silikon içermez.

Art.-Nr. 0893 012 902
Amb./Ad. 1/12

Hacim 500 ml

Kap tipi Plastik şişe

Koku/Aroma Hoş

Kimyasal baz Su bazlı

pH değeri 10.2

Ek ürünler Art.-Nr. 
Deri Bakım Kremi Solventsiz 0893 012 901
Mikroaktif Bez Basic - Yeşil 0899 900 050
Mikroaktif Bez Profi - Mavi 0899 900 131
Mikroaktif Bez Profi - Kırmızı 0899 900 132
Mikroaktif Bez Profi - Sarı 0899 900 133
Mikroaktif Bez Profi Duo - Mavi 0899 900 138
Kablosuz elektrik süpürgesi AMTS 18L Compact 5701 400 000

Uygulama alanı:
Gerçek rengindeki pürüzsüz derilerde 
ve alcantara yüzeylere uygulanabilir. 
Ayrıca kullanımı ahşap, metal ve 
plastik yüzeylerde de uygundur.(İç kapı 
panelleri, kokpit, direksiyon vs.) Deriden 
yapılmış ayakkabıları, kıyafetleri, el 
çantalarını ve mobilyaları temizleme de 
kullanılabilir.

Kullanım şekli:
Deri için; Tozu ve kaba kirleri elektrikli süpürge yardımı ile temizleyiniz.
Temizleme solüsyonunu işlem yapılacak deri yüzeyine püskürtünüz. Daha sonra 
yumuşak bir fırça veya sünger yardımı ile yüzeye yayınız ve bir dakika yayılma süresi 
takibine yumuşak bir fırça ya da bez yardımı ile temizleyiniz.

Alcantara kaplama için; İlk olarak deriyi nemli bir bez ile siliniz, daha sonra yumuşak 
bir mikrofiber bez ile kuruladıktan sonra deri bakım ürününü kullanınız.

Uyarı:
İlk olarak deriyi nemli bir bez ile siliniz, daha sonra yumuşak bir mikrofiber bez ile 
kuruladıktan sonra deri bakım ürününü kullanınız.

Bu bilgilerle denemelerimiz ve tecrübelerimize dayanarak sizi en iyi şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Ancak uygulama 
alanlarında, depolama ve kullanım koşullarında etkimiz dışında oluşabilecek çok sayıdaki değişkenlik nedeniyle sonuçlar 
bağlayıcı değildir. Aynı durum hizmetinize sunulmuş olan teknik ve ticari müşteri hizmetlerimiz için de geçerlidir. Her zaman 
kendi kullanım alanınıza göre ön denemeler yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin kalite seviyesi ile ilgili sorumluluğu üstle-
niyor, teknik değişiklik ve ürün geliştirme haklarımızı saklı tutuyoruz.
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