o skórach wiemy wszystko

RENOWACJA ŚRODKAMI COLOURLOCK ®

CZYSZCZENIE (SOFT Clean/Strong Cleaner)
1. Moczymy szczoteczkę/gąbkę w wiaderku z letnią wodą- BEZ DETERGENTÓW.
2. Intensywnie obstukujemy szczoteczkę (gąbkę wyciskamy) o ścianki
wiaderka by wody było jak najmniej.
3. Piankę nanosimy na szczoteczkę/gąbkę.
4. Czyścimy ruchami okrężnym od szwu do szwu, zbierając pozostałości czystą
szmatką.
5. Przy mocnych zabrudzeniach czynności wyżej wymienione należy powtórzyć.
6. Tapicerkę pozostawić do wyschnięcia.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI – Rozpuszczalnik GLD
1. Niewielką ilość środka nalewamy na białą nietroczącą się szmatkę.
2. Przecieramy uszkodzone powierzchnie, do momentu , aż na szmatce pojawi się

farba i powierzchnia przecierana zacznie się kleić pod wpływem dotyku dłoni.

3. Czekamy do wyschnięcia powierzchni.

SZLIFOWANIE - Pad szlifujący
1. Pad stosuje się przy wygładzaniu szorstkich powierzchni skórzanych, przed
2.
3.
4.
5.
6.

nałożeniem płynnej skóry lub przed farbowaniem.
Przeszlifowanie powierzchni spowoduje uelastycznienie skóry przed
farbowaniem.
Obie strony padu mogą być używane. Pad można czyścić przy użyciu wodyMUSI WYSCHNĄĆ BEZ UŻYCIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
Powierzchnię skóry należy szlifować delikatnie ruchami okrężnymi.
Należy uważać, aby nie robić głębokich rys i równo zeszlifowywać
powierzchnie (szczególną ostrożność należy zachować w przypadku nici).
Po szlifowaniu powierzchnie należy przetrzeć suchą szmatką.
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI – Benzyna do skóry
1. Niewielką ilość środka nalewamy na białą szmatkę i przecieramy uszkodzone,

wymagające farbowania powierzchnie.

FARBOWANIE - Farba tonująca
1. Farbę należy bardzo intensywnie wymieszać.
2. Farbę nakładamy na gąbkę.
3. Nakładamy ją okrężnymi ruchami- wstukując w miejsca uszkodzone

(maksymalnie 2-3 warstwy farby).
4. Każdą warstwę farby, należy podsuszać suszarką.

ZABEZPIECZENIE KOLORU - Leder Versigelung Utrwalacz
1. Niewielką ilość utrwalacza nakładamy na dłoń i równomiernie nakładamy na

powierzchnie skóry.
2. Czynność należy powtarzać maksymalnie dwukrotnie:
 Pierwszy raz po farbowaniu - dłoń
 Drugi raz dzień po farbowaniu – gąbka

UWAGA :
 Przed użyciem należy sprawdzić zgodność koloru.
 Przed użyciem należy wykonać próbę preparatów w niewidocznym miejscu.
 Zaleca się czyszczenie i konserwowanie tapicerki skórzanej (Soft Clean-środek
czyszczący i Leder Versiegelung-utrwalacz) co 3 miesiące.
 Środki przechowujemy w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.
 Gąbka i szmatka z zestawu może zostać użyta ponownie. Po użyciu należy je
wypłukać w letniej wodzie bez detergentów i pozostawić do wyschnięcia / nie
używając źródeł ciepła /
 Po czyszczeniu i konserwacji nie użytkować tapicerki przez kilka godzin
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