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LEDER CLEAN 
SYMBOL pH 

F-10 13 

  
Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Likwiduje stare 

oraz bieżące zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej 

skóry, spowalnia proces ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach. 

 

ZASTOSOWANIE: 
 skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne); 

 skórzana tapicerka samochodowa; 

 meble pokryte skórą (tapicerowane); 

 skórzane siedzenia, fotele, kanapy; 

 obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne. 

 

SKŁAD:  
<5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% mydło, <5% fosforany, 

kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze, wodorotlenek potasu, alkohole 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.  

Sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml/1 l wody). Następnie spryskać nim powierzchnię szczotki z 

naturalnym końskim włosiem, po czym delikatnie przeszorować. Odczekać około 15-20 sek. Zebrać 

brud szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie. Wytrzeć powierzchnię do 

sucha. 

Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych. W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu lub 

nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
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36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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