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                                                          ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА                     

                     ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ЗАЩИТА НА КОЖА

Код:                                                         49752 

Цвят:                                                                 Безцветен

Приложение:                                                       Поддръжка на кожен салон
  
Общи  характеристики:                     Chamäleon Leather Сleather Сleather & Conditioner почиства 

и  предпазва  кожения  салон  на  вашия  автомобил. 
Безцветният  почистващ  препарат,  който  може  да  се  
използва  върху всякакъв  цвят  кожа,  премахва  мръсотия  
и  петна,  запазва кожата  и  предотвратява  нови  петна  и  
драскотини.  Chamäleon  Leather  Cleaner  &  Conditioner  

Качества & свойства: съдържа  вазелин, но не и силикон.
 щадящ
 почистващи свойства
 намалява полепването на прах 
 освежава кожата
 съдържа вазелин 
 без съдържание на силикон  

Физични & химични данни: 
 
Основа: Вазелин с парфюм 
PE восък
Мирис: Кожа
Повърхности: Кожа и имитазия на кожа 
Мин. темп. на работа: 10 °C 
Макс. темп. на работа: 25 °C 
Устойчивост на съхранение: 10 years       
Съдържание: 500 ml 
 
Приложение: 
Преди употреба прочетете внимателно инструкциите на опаковката и действайте
 според тях. Аерозолът трябва да е със стайна температура. Най-добра 
температура за обработка 5 до 30°C. Преди употреба разклатете аерозола. Преди
употреба тествайте съвместимостта върху малко скрито място на повърхността. 
Повърхността трябва да е суха. Напръскайте еднакво третираните части и 
изчакайте няколко минути, за да подейства. Полирайте със суха, мека кърпа.
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Environment and labelling 

This release replaces all eventually earlier issued versions. 
 
For additional information, not contained in this technical data sheet, please contact the supplier under: 
e-mail: info@chamaeleon-produktion.de 
For safety information, please refer to the corresponding safety data sheet. 

 
Екологично съобразен: 
Chamäleon GmbH се ангажира да прилага формули без ограничени или критични съставки и да постигне 
възможно най-доброто представяне. Капачките и опаковките са направени от рециклируем материал. 

Изхвърляне: 
Само напълно изпразнените кутии трябва да се поставят в контейнера за рециклиране или в подходящ 
контейнер за оползотворени отпадъци. Контейнери, които не са празни, трябва да се изхвърлят като 
"специални отпадъци". 

Маркиране/етикетиране: 
Всички продукти отговарят на действителните разпоредби за етикетиране съгласно Указание за подготовка 
1999/45/EG. Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на директива за аерозоли 
75/324/EWG в действително валидната версия.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


