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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 23.09.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 21/09/22/2021. 

ČISTIČ KŮŽE 
Lederpflege 

POPIS Vysoce jakostní emulze pro ošetřování hladké a syntetické kůže. Zachovává struk-
turu, protiskluzovost a pružnost kůže a chrání ji před zašpiněním a opotřebením. 
Vyhlazuje starší a rovněž i lehce opotřebované kožené povrchy a navrací jim hed-
vábně matový lesk. Pravidelné používání čističe zlepší optický vzhled kůže, za-
brání její vyblednutí a prodlouží životnost koženého výrobku. Emulze neobsahuje 
žádné barvicí látky a může se používat na všechny odstíny kůže. Světlé kožené 
povrchy znečištěné tmavými skvrnami je potřeba nejprve vyčistit Univerzálním čis-
tičem Liqui Moly (obj. č. 1653). 

VLASTNOSTI - udržuje kožené předměty vláčné 
 - chrání povrch kožených předmětů před popraskáním 

- dobrá dlouhodobá ochrana 

TECHNICKÁ DATA Báze : lanolin, emulze silikonového oleje, po-
mocné a vonné látky, emulgátory 

 Barva / vzhled : světlá, béžová 
 Forma : kapalina 
 Zápach / vůně : příjemná 
 Viskozita : středně viskózní 
 Hustota při +20 °C : 1,00 g/cm3 DIN 51757 
 Hodnota pH při +20 °C : 7,0 
 Minimální trvanlivost v původním 
 uzavřeném obalu : 36 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny kožené povrchy v automobilové oblasti, pro kožené kombinézy a rov-
něž kožené výrobky v domácnosti, v hobby a v zaměstnání. Není vhodný pro se-
mišové kůže. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované povrchy případně nejprve očistit a nechat uschnout. Lahev s emulzí 
před použitím dobře protřepat. Emulzi nanést na měkký hadřík nebo utěrku a krou-
živými pohyby ji lehce a rovnoměrně rozetřít na ošetřovanou plochu. Po krátké 
době působení plochu vyleštit. Pravidelné používání zajišťuje optimální ošetření 
a vzhled kůže. 

POZNÁMKA Nepoužívat na broušené kůže (semiš). Před použitím emulze na velké plochy je 
doporučeno přezkoušet snášenlivost kůže s emulzí na skrytém místě plochy. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml plastová lahev Obj. č. 1554 D-GB-I-E-P 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


