
 

Leder verzorging set 

INSTRUCTIES  

 

Uitstekende lederverzorging set die onze lederreiniger en beschermingscrème combineert.  

Reinigt, voedt en beschermt terwijl het oorspronkelijke lederaroma wordt hersteld. 

 Reinigt leder snel en gemakkelijk met diep ingebed vuil. 

 Helpt de levensduur van leder te verlengen. 

 Beschermt leder tegen toekomstige vlekken en slijtage. 

 Voedt uitgedroogd en vervaagd leder. 

INSTRUCTIES 

STAP 1. MAAK HET LEDER SCHOON  

De eerste stap in de zorg voor uw leder moet altijd 

zijn om het schoon te maken met de Leather Ultra 

Clean en de zachte spons die bij de set wordt 

geleverd, zelfs als het leder nieuw is. 

Spuit het leer Ultra Clean op een spons en knijp 

uit tot een schuim. Gebruik dit om het leder in 

een cirkelvormige beweging in te wrijven. Dit zal het vuil van het oppervlak tillen. Veeg 

overtollig reinigingsmiddel van het leder met een schone en droge doek. Herhaal dit proces 

indien nodig. 

STAP 2. BRENG BESCHERMINGSCRÈME AAN 

Breng de Leather Protection Cream aan met de 

zachte doek en wrijf het in een cirkelvormige 

beweging in het leder. Laat dit 10-15 minuten 

drogen en poets het gebied vervolgens op met 

een schone en droge doek. 

 

Door de beschermingscrème op deze manier aan te brengen, zorgt u ervoor dat uw leder 

volledige bescherming heeft tegen vuil en vlekken. 

 

 

 



 

 

 

STAP 3. BRENG DE BESCHERMINGSCRÈME ELKE 3 MAANDEN AAN 

Breng om de drie maanden opnieuw een 

beschermingscrème aan om een grondige 

bescherming tegen vuil en vlekken te 

garanderen. Het mooie hiervan is dat uw 

leder nooit meer moeilijk te reinigen zal zijn, 

gewoon af en toe met een vochtige doek 

(eventueel met een druppel afwasmiddel) 

moet worden afgeveegd. 

 

Let op – gebruik nooit dasty (van de wibra) of andere middelen die niet bestemd zijn om 

leder te reinigen! 

Het kan zijn dat als u een van deze middelen gebruikt, u het leder beschadigd of dat u de 

kleur en/of top laag er vanaf haalt. 

 

Dit is zeker de moeite waard om te doen als u kinderen heeft of als u een absorberend type 

leder heeft zoals aniline. Door ons systeem gaat uw leder langer mee, waardoor de 

levensduur aanzienlijk wordt verlengd. 

 Reinig en bescherm een driedelige suite 6 keer! 

 Reinig en bescherm een groot auto-interieur 10 keer! 

Beide producten zijn speciaal behandeld om bacteriegroei te weerstaan en gaan veilig 3 jaar 

mee als ze op een koele, droge plaats worden bewaard met de deksels goed vastgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of 

handleiding(en), neem dan even contact op met de klantenservice. 
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