Vinyl en skai reinigen: Leater Master Stay Bright Kit

Leater Master Stay Bright Kit

Voor licht gekleurde vinyl of sky bekleding

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 27,25

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Inhoud:
125ml Colour Transfer Remover
225ml Cleaner
225ml Barrier
2 zachte doekjes
1 spons
1 brochure
Stay Bright is de oplossing voor uw licht gekleurde vinyl of skai bekleding, u bent in staat hiermee uw lichte bekleding zijn originele uitstraling te
laten behouden of terug te geven. Met de producten, opgenomen in de Stay Bright Kit, heeft u een complete set waarmee u verkleuring
verwijdert en tegelijk uw vinyl of skai bekleding beschermt tegen nieuwe verkleuring. Benodigdheden als een spons en doekjes zijn inclusief!
Colour Transfer Remover 125ml
De Colour Transfer Remover is een reiniger speciaal ontwikkelt voor het verwijderen van kleurafgifte van o.a. spijkerbroeken, kranten, balpen,
schoensmeer, lippenstift en inkt op lichte kleuren vinyl en skai.
Het is van belang dat u dit product de tijd geeft om in de verschillende lagen door te dringen om de verkleuring volledig te verwijderen. De reden
hiervan is dat de verkleuring niet alleen in de toplaag van de stof, maar gedeeltelijk diep in de stof is binnengedrongen.
Barrier 225ml
De Barrier zegt het al; dit product zorgt voor een barrière zodat verkleuring minder snel opnieuw ontstaat.
Dit product kan niet gebruikt worden op donkere kleuren.
Cleaner 225ml
Met de Cleaner reinigt uw lichte bekleding van vinyl of skai waar vlekken van voedsel en drank op zitten. Voor hardnekkige vlekken en vuil kan
u deze in combinatie met de Colour Transfer Remover gebruiken.
Inhoud:
125ml Colour Transfer Remover
225ml Leather Cleaner
225ml Leather Barrier
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2 zachte doekjes
1 spons
1 brochure
Leather Master Stay Bright is de oplossing voor uw licht gekleurde leren bekleding, u bent in staat hiermee uw lichte meubel zijn originele
uitstraling te laten behouden of terug te geven. Met de producten, opgenomen in de Leather Master Stay Bright Kit, heeft u een complete set
waarmee u verkleuring verwijdert en tegelijk uw leren bekleding beschermt tegen nieuwe verkleuring. Benodigdheden als een spons en doekjes
zijn inclusief!
Leather Master - Colour Transfer Remover 125ml
De Colour Transfer Remover is een reiniger speciaal ontwikkelt voor het verwijderen van kleurafgifte van o.a. spijkerbroeken, kranten, balpen,
schoensmeer, lippenstift en inkt op lichte kleuren leder.
Het is van belang dat u dit product de tijd geeft om in de verschillende lagen door te dringen om de verkleuring volledig te verwijderen. De reden
hiervan is dat de verkleuring niet alleen in de toplaag van de stof, maar gedeeltelijk diep in de stof is binnengedrongen.
Leather Master - Leather Barrier 225ml
De Leather Barrier zegt het al; dit product zorgt voor een barrière zodat verkleuring minder snel opnieuw ontstaat.
Dit product kan niet gebruikt worden op donkere kleuren, nubuck of suède.
Leather Master - Leather Cleaner 225ml
Met de Leather Cleaner reinigt u uw lichte bekleding van leer waar vlekken van voedsel en drank op zitten. Voor hardnekkige vlekken en vuil
kan u deze in combinatie met de Leather Colour Transfer Remover gebruiken.
- See more at: http://leerschoonmaken.nl/leer-reinigen/leather-master-stay-bright-detail#sthash.ZfRGgdiA.dpuf
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uitstraling te laten behouden of terug te geven. Met de producten, opgenomen in de Leather Master Stay Bright Kit, heeft u een complete set
waarmee u verkleuring verwijdert en tegelijk uw leren bekleding beschermt tegen nieuwe verkleuring. Benodigdheden als een spons en doekjes
zijn inclusief!
Leather Master - Colour Transfer Remover 125ml
De Colour Transfer Remover is een reiniger speciaal ontwikkelt voor het verwijderen van kleurafgifte van o.a. spijkerbroeken, kranten, balpen,
schoensmeer, lippenstift en inkt op lichte kleuren leder.
Het is van belang dat u dit product de tijd geeft om in de verschillende lagen door te dringen om de verkleuring volledig te verwijderen. De reden
hiervan is dat de verkleuring niet alleen in de toplaag van de stof, maar gedeeltelijk diep in de stof is binnengedrongen.
Leather Master - Leather Barrier 225ml
De Leather Barrier zegt het al; dit product zorgt voor een barrière zodat verkleuring minder snel opnieuw ontstaat.
Dit product kan niet gebruikt worden op donkere kleuren, nubuck of suède.
Leather Master - Leather Cleaner 225ml
Met de Leather Cleaner reinigt u uw lichte bekleding van leer waar vlekken van voedsel en drank op zitten. Voor hardnekkige vlekken en vuil
kan u deze in combinatie met de Leather Colour Transfer Remover gebruiken.

Is uw vinyl, skai of leer niet meer te reinigen dan is het spuiten een goede oplossing.
Kijk op www.boot-onderhoud.nl voor meer informatie.

Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
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