
  
   

TECHNICKÁ KARTA 
   

     

LEADER CLEAN   
SYMBOL   

F-10   

pH   

13   

      

 Čistiace a umývacie činidlo  pre silne znečistené kožené povrchy.   Eliminuje staré a súčasné 

znečistenie.  Odstraňuje nečistoty  organického pôvodu.  Bezpečné pre vyčistenú pokožku, spomaľuje  

proces  opätovného znečistenia a zanecháva trvanlivý  , čerstvý zapach v životnom prostredí.   

   

POUŽIŤ:   
• patentovaná obilná koža  (prírodná a umelá);   

• kožené čalúnenie auta;    

• nábytok pokrytý kožou (čalúnený);   kožené sedadlá, kreslá, pohovky;   

• obuv, tašky, oblečenie, umelecké výrobky.  

   

KOMPOZÍCIA:    
<5%  neiónové a aniónové povrchovo aktívne látky  , <5% mydlo, <5% fosfáty,  vôňa,  

pomocné látky, hydroxid draselný, alkoholy   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si prečítajte  kartu  bezpečnostných údajov  pre nebezpečnú chemickú  zmes.    

Vytvorte 10 %  pracovný roztok (100 ml/1 l vody).  Potom ho  nastriekajte na povrch kefy prírodným 

vlásím a potom jemne drhnúť.  Počkajte asi 15-20 sekúnd.  Zbierajte nečistoty  handričkou z jemného 

vlákna, opláchnuté v čistej tečúcej vode.   Povrch osušte.   

Poznámka: Neaplikujte na  naolejovanú kožu. V prípade  sfarbených semišových alebo nubukových  

povrchov  môže byť čistiaci účinok  neuspokojivý.   

   

HROZBY:   

    
Nebezpečenstvo  

Spôsobuje vážne  poškodenie očí  

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  kontaktné 

šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  
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TECHNICKÁ KARTA 

  DÁTUM EXSPIRÁCIE:   
 

36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 

by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne  obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber  

plastových   obalov alebo odovzdané špecializovanej  spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia  

zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).   
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