
LEATHER PROTECTOR
Prostředek vhodný k použití na čištění všech typů kůže kromě semiš/nabuck.

Popis: LEATHER PROTECTOR je špičkový výrobek se schopností uchránit kůži od 
skvrn po tekutinách, oleji, alkoholu nebo tuku.

Aplikace LEATHER PROTECTORU umožňuje zjednodušit odstraňování těžko odstra-
nitelných skvrn. LEATHER PROTECTOR vytváří na povrchu neviditelnou bariéru, která 
zlepšuje rezistenci vůči znečištění a usnadňuje čištění.

Počáteční testování: K dosažení co nejlepšího výsledku je nutno před použitím flakón 
dobře protřepat. LEATHER PROTECTOR se nesmí používat na semiš/nabuk kůži. 
U těchto typů kůže dochází po aplikaci k jejímu ztmavnutí.

Před širším použitím aplikujte LEATHER PROTECTOR na málo viditelném místě za po-
užití do balení přiloženého bílého měkkého hadříku a zjistěte zda kůže neztmavne po 
použití prostředku a následném dokonalém usušení.

V případě tmavšího zabarvení, matného obrysu po skvrně nebo jiného neuspokojivé-
ho výsledku se musíme vyhnout jeho použití.

Použití: LEATHER PROTECTOR se aplikuje snadno a přináší překvapující výsledky. Za-
třepte energicky flakonem. Aplikujte LEATHER PROTECTOR bílým měkkým hadříkem 
přiloženým do balení. Dávejte dobrý pozor, aby jste čistič nanesli co možno nejpra-
videlněji na celý povrch kůže. Dbejte zvláště pečlivě na místa vystavená častějšímu 
použití. Tuky a kyseliny obsažené v kůži, i když jsou neviditelné, způsobují časem její 
chátrání, které můžeme vhodným čištěním a ochranou značně zpomalit Nechte po 
aplikaci řádně usušit venku na čerstvém vzduchu. Pokud chceme dosáhnout co nej-
vyššího stupně lesku, lze kůži po usušení vyleštit světlým měkkým hadříkem.

Opatření pro použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima. V přípa-
dě kontaktu vypláchněte velkým množstvím vody. Nepolykejte. Po použití přípravku 
si umyjte ruce.

RADY K UDRŽENÍ PŘIROZENÉ KRÁSY TVÉHO 
DIVANU ZNAČKY NATUZZI:

■  Po zakoupení divanu Natuzzi aplikuj na něj ochranu LEATHER PROTECTOR. 
Prováděj pravidelné ošetřování, tj. čištění a ochranu, alespoň dvakrát do roka. 
U divanů vystavených zvýšenému používání, například před televizí, doporu-
čujeme dodržovat dvouměsíční cyklus.

■  Vyhněte se postavení divanu do blízkosti krbu nebo radiátorů, které mohou u 
něho zapříčinit seschnutí a svraštění kůže. 

■  Vyhněte se dlouhodobému vystavení na přímém slunečním osvětlení. Jaký-
koliv materiál po určité době vybledne. 

■  Zjizvení a zvrásnění: to jsou přirozené známky a důkaz pravé kůže a nejsou 
považovány za nedostatky. 

■  V případě neúspěšného výsledku odstraňování znečištění výrobky obsažený-
mi v této soupravě se nedoporučuje jak použití jiných výrobků tak i energické 
tření povrchu. 

Doporučujeme vám vyhnout se nenapravitelným škodám, které by jste na vašem diva-
nu mohli způsobit a doporučujeme vám obrátit se s žádostí o radu na prodejce a nebo 
pošlete e-mail: help@fenicecs.it.



INK REMOVER
Prostředek vhodný k čištění pigmentovaných kůží 

(s konečnou barevnou úpravou), kromě semiš/nabuck a kůží barvených 
anilinovými barvami (bez konečné barevné úpravy).

Popis: INK REMOVERje tekutý čistící prostředek určený k odstranění čerstvých stop 
po inkoustu a rtěnce na kůžích (kromě semiš/nabuck a kůží barvených anilinovými 
barvami). Odstranění těchto stop se po určité době stává problematičtější.

Počáteční testování: Před přistoupením k rozsáhlejšímu použití prostředku doporuču-
jeme kůži opatrně třít na málo viditelném místě za použití bílého měkkého hadříku, na-
močeného pouze do vody a zjistit tak, zda nedochází k přenosu barvy kůže na hadřík 
a tak k jejímu odbarvování.

V případě zjištěného odbarvování vyhněte se rozsáhlejšímu použití. V opačném pří-
padě můžete začít s použitím malého množství přípravku na málo viditelném místě za 
použití bílého měkkého hadříku.

V případě, že začne docházet k odbarvování, nepokračujte v rozsáhlejším použití.
 
Použití: Snažte se odstranit skvrny v co nejkratším čase. Třete poskvrněné místo 
přímo čistícím prostředkem a počkejte asi 30 sekund, aby skvrny po inkoustu nebo 
rtěnce stačily zmizet Ve chvíli, kdy se skvrna začíná ztrácet, odstraňte bílým měkkým 
hadříkem INK REMOVER spolu se skvrnou. U skvrn zvláště rezistentních může být 
zapotřebí tuto operaci zopakovat V dalším postupu přistupte k aplikování prostředku 
LEATHER CLEANER za pomoci houbičky k odstranění všech zbytků prostředku a na-
konec přistupte k aplikaci ochranné vrstvy LEATHER PROTECTORU bílým měkkým 
hadříkem, patřícím k vybavení balení. Při správném použití INK REMOVER se snažte 
vyhnout příliš energickému tření kůže. V případě, že skvrna ani při použití INK RE-
MOVER nechce zmizet, radíme upustit od jeho použití. Doporučujeme vám vyhnout 
se nenapravitelným škodám a obrátit se s žádostí o radu na prodejce a nebo pošlete 
e -mail help@fenicecs.it.

Opatření pro použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima. V přípa-
dě kontaktu vypláchněte velkým množstvím vody. Nepolykejte. Po použití přípravku si 
umyjte ruce. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004: 5 % nebo více, 
avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky.

LEATHER CLEANER
Prostředek vhodný k použití na čištěni všech typů kůže kromě semiš/nabuck.

Popis: LEATHER CLEANER je čistící prostředek bez jakéhokoliv rozpouštědla, navr-
žený k ohleduplnému a zároveň vysoce účinnému čištění bez nebezpečí poškoze-
ní přírodní krásy a měkkosti kůže. LEATHER CLEANER byl promyšlen tak, aby snížil 
na minimum veškeré zbytky, které by mohly po čištění zůstat Účinnost prostředku 
LEATHER CLEANER je mnohem vyšší pokud byla před jeho použitím aplikovaná na 
kůži ochranná vrstva LEATHER PROTECTORU.

Počáteční testováni: K dosažení co nejlepšího výsledku je nutno před použitím flakón 
dobře protřepat LEATHER CLEANER se nesmí používat na semiš/na buk kůže. Tyto 
typy kůže po aplikaci prostředku ztmavnou. Před přistoupením k rozsáhlejšímu B pou-
žití vyzkoušejte LEATHER CLEANER na málo viditelném místě pomocí bílého měkkého 
hadříku a zjistěte zda nedochází po aplikaci prostředku a po následném důkladném 
vysušení k ztmavnutí kůže. Povšimněte si také, zda se na hadřík při postupu nepřenáší 
barva a zda nedochází k odbarvování. V případě tmavnutí barvy, vytvoření matného 
obrysu po čištění nebo jiného neuspokojivého výsledku, vyhněte se dalšímu použití.

Použití: LEATHER CLEANER slouží k odstranění celkového znečištění a mastných 
nebo vodnatých skvrn. Snažte se nejprve odstranit co nejrychleji přebytek špíny sa-
vým nebo smirkovým papírem. Vyhněte se zatlačování špíny směrem dovnitř kůže. 
Protřepejte dobře obsah flakonu a nanášejte LEATHER CLEANER na houbičku, kterou 
vymačkávejte tak, aby byla napitá tekutinou. Skvrnu houbičkou opatrně třete kruho-
vými pohyby ve směru zevnitř dovnitř a snažte se příliš netlačit Přebytečné množství 
tekutiny tamponujte sacím papírem. U částí hodně znečištěných lze, pokud je to třeba, 
operaci zopakovat Nechejte uschnout na vzduchu. Vysoce kvalitní kůže „Natural“ byly 
při svém zpracování podrobeny co nejmenšímu množství procesů tak, aby si udržely 
svou původní neposkvrněnou krásu: proto jsou i mnohem choulostivější vůči rezis-
tentním skvrnám, které není vždy možné odstranit docela nebo mohou zanechat po 
aplikaci matné obrysy Doporučujeme čistící prostředek na této kůži před použitím 
náležitě vyzkoušet na nějakém málo viditelném místě. V případě pochybností nebo 
značné rezistence skvrny doporučujeme požádat o radu prodejce a nebo pošlete e-
-mail: help@fenicecs.it

Za účelem dlouhodobého udržení měkkosti kůže a k zaručení větší odolnosti vůči 
znečištění nanášejte LEATHER PROTECTOR pouze na suchou kůži za použití bíléh 
o měkkého hadříku z vybavení balení výrobku.

Opatření pro použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima a kůží.
V případě kontaktu vypláchněte velkým množstvím vody. Nepolykejte. Po použití
přípravku si umyjte ruce.


