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i4 LEATHER CLEANER 

A1   MULTI-USE MICROFIBRE  40X40CM
A2   MULTI-USE MICROFIBRE  50X70CM  10
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Препарат за почистване на кожа

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Препарат и отстраняване на петна, специално проектиран за възстановяване 
и почистване на  кожата в дълбочина. Лесен за използване. Не оцветява. 
Подходящ за всички видове кожа. След почистване, третирайте кожата с i5 
LEATHER CREAM за подхранване и възстановяване на гъвкавостта и мекотата 
на кожата. 

Предимства
• Мощно почистване в дълбочина и отстраняване на петна.
• Овлажнява и прониква в дълбоко в кожата за перфектно почистване.
• Леко вискозен, позволява лесно приложение с влажна гъба.
• Приятно ароматизиран (черешов аромат).

Употреба (и): Поддръжка на кожата на колата. Автомивки и сервизи.

Предпазни мерки при употреба
Никога не употребявайте продукта на директна слънчева светлина.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Разклатете добре тубата и нанесете с апликатор. Разтъркайте и оставете 
препарата да поработи след това забършете с чист и леко влажен микрофибър. 
Подсушете кожата с чист сух микрофибър.
Препоръка: След окончателното подсушаване на кожата, ние препоръчваме 
да използвате i5 LEATHER CREAM за подхранване и възстановяване на 
гъвкавостта и мекотата на кожата.
Внимание: Винаги почиствайте цяла седалка за да избегнете получаването на 
петна.
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка. 

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките относно условията за безопаснот от 
информационния лист за безопасност и оригиналната опаковка. Не смесвайте 
с други продукти. Само за професионална употреба. Информационен лист за 
безопасност на разположение при поискване.

Препоръчителни аксесоари

Технически спецификации
pH ca. 8,5

Физическо състояние светлокафяво течност

Плътност ca. 0,98

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, 
съответства(съответстват) на критериите 
за разложимост по биохимичен начин, 
постановени в Наредба (EC) № 648/2004 
относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане I4-1        Бутилка(туба) 1l


