
 

Leder vlek verwijderaar 

INSTRUCTIES  

 

Verwijdert eenvoudig zelfs de moeilijkste dagelijkse vlekken van alle leerartikelen.

 Kleurstofoverdracht van jeans, kleding en kussens. 

 Krant afdrukken. 

 Sap- en voedselvlekken. 

 Nagellak & verfvlekken. 

 

INSTRUCTIES 

STAP 1.Reinig het leder eerst grondig met de Leather Ultra Clean. Dit product is 

gemakkelijker te gebruiken en kan de vlek verwijderen. Ga naar stap 2 als het leder nog 

steeds vuil is. 

STAP 2.Breng de Leather Stain Remover nooit rechtstreeks op het leder aan. Breng in plaats 

daarvan de vlekkenverwijderaar aan op een spons. Veeg het oppervlak van het leder 

voorzichtig schoon waar de vlek is en de spons zal de vlek absorberen. 

STAP 3.Veeg het gebied af met een natte doek om overtollige Leather Stain Remover te 

verwijderen. 

STAP 4.Herhaal de stappen als de vlek nog steeds aanhoudt. 

Om te voorkomen dat vlekken in de toekomst ontstaan en om het leder gemakkelijker schoon 

te maken, breng je eenmaal per drie maanden Leather Protection Cream aan. 

Als dit wordt gedaan, zullen toekomstige vlekken gemakkelijk worden verwijderd met een 

vochtige doek of de Leather Ultra Clean.  

Beide producten kunnen worden gekocht in één eenvoudig en handig pakket, als onderdeel 

van onze Leather Care Kit. 

Ledervlekverwijderaar van 250 ml is voldoende om een zeer hardnekkige vlek te verwijderen 

uit een gebied van leer van ongeveer 1 meter bij 1 meter of groter, ongeacht de oorzaak of 

het type vlek. Het product raakt niet verouderd, maar zal langzaam verdampen als de deksel 

niet goed afgesloten wordt.  Bewaar het in een koele kast met het deksel stevig 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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