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LEDER PROT GT 
SYMBOL pH 

F-09 - 

 
 Preparat do impregnacji skór lakierowanych oraz zamszu i nubuku. Powierzchnia nasączona 

impregnatem wykazuje silne właściwości hydrofobowe, dzięki którym woda nie wnika w strukturę 

materiału. Jednocześnie struktura powierzchni nie zostaje zamknięta, dzięki czemu powierzchnia 

oddycha. Ogranicza wpływ warunków atmosferycznych i promieni słonecznych, zabezpieczając 

powierzchnię przed blaknięciem.  

 

ZASTOSOWANIE: 
 skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne); 

 skórzana tapicerka samochodowa; 

 meble pokryte skórą (tapicerowane); 

 skórzane siedzenia, fotele, kanapy; 

 obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne; 

 zamsz i nubuk. 

 

SKŁAD: 
<60% alkohole, <20% węglowodory C9-C11, izoalkany, komponenty pielęgnacyjne, substancje 

pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

Dokładnie umytą, odtłuszczoną i suchą powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze spryskiwacza, 

pozostawić do wyschnięcia.  

Uwaga! Preparatu nie należy nanosić w zamkniętym pomieszczeniu bez wentylacji. Nie stosować do 

skór olejowanych. 

Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów tkaniny. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Działa drażniąco na oczy 
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Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem/ 

NIE wywoływać wymiotów 

Przechowywać pod zamknięciem 

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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