PÉČE o vaše

kožené
oblečení

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ
KOŽENÉHO OBLEČENÍ
.
Vážení zákazníci,
než poprvé oblečete svůj kožený oděv, doporučujeme jej důkladně naimpregnovat. Kvalitní impregnace chrání useň před vlhkem
a brání pronikání nečistot do struktury usně - oděv se pak snadněji a lépe čistí.

DOPORUČUJEME

I M P R E G N A C E
COLLONIL WATERSTOP SPREJ - univerzální impregnace na všechny druhy usní a textilu
(oděv ze vzdál. cca 20 cm zlehka přestříkejte a tento postup opakujte ještě asi 3x ihned
za sebou)
COLLONIL NANOFOAM - impregnační pěna ve spreji pro hladké usně (pěnu naneste
na hadřík a vetřete do usně)
COLLONIL NANOPRO - univerzální impregnace na všechny druhy usní a textilu

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ HLADKÝCH USNÍ
Běžné nečistoty se odstraní pěnou ve spreji COLLONIL LEATHER nebo PROGRES. Obě tyto pěny
zároveň useň vyžuvují.
K šetrnému čištění za sucha je určena jemná guma COLLONIL SOFT GUM.
Krém COLLONIL SILIKON POLISH vyživuje a impregnuje hladké usně. V barevném provedení
zakryje drobná poškození na usni.
COLLONIL NILFET - tuk z přírodních olejů hladkou useň impregnuje a dokonale vyživí.
Vysušené nebo nepoddajné usně zvláční.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BROUŠENÝCH USNÍ
K mechanickému čištění těchto usní je určen COLLONIL KREPOVÝ KARTÁČEK nebo kostky
COLLONIL NUBUK BOX a CLEANER (tato kostka je nejúčinnější).
Na čištění velurů a textilních materiálů je možné využít pěnu ve spreji COLLONIL SOFT CLEANER.
Na doplnění impregnace a k ošetření velurů i nubuků jsou vhodné spreje COLLONIL VARIO nebo
NUBUK VELOURS. Sprej Vario je zvlášť vhodný na oděvy v úpravě krystal.
Tip.: tzv. oblýskané plochy na veluru odstraníte tak, že je přestříkáte bezbarvým sprejem COLLONIL
NUBUK VELOURS a ještě za mokra vyčešete zpět vlas usně krepovým kartáčkem nebo kostkou
COLLONIL CLEANER.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH USNÍ
Sprej COLLONIL VARIO také ošetřuje a impregnuje všechny kombinované materiály (např. textil-useň a pod.) a také
výrobky z exotických materiálů (had, krokodýl) včetně jejich imitací.
Na opravu drobných poškození hladkých bílých usní může být použita krycí bílá barva COLLONIL COMBI WHITE.

tip na péči o kůži
Kůže je přírodní produkt a proto vyžaduje pečlivé ošetřování. Déšť a sníh mohou Vaše kožené oblečení poničit. Proto je důležité ihned nový
výrobek naimpregnovat COLLONIL WATERSTOP sprejem následujícím způsobem: zlehka nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm na kůži a nechte
impregnační kapalinu vsáknout (nesmí zaschnout). Po jejím vsáknutí postup opakujte do té doby, až při krátkém nástřiku kůže již kapalinu
nevstřebává (ještě asi tak 3x). Pak je kůže dlouhodobě naimpregnována do celé její hloubky. COLLONIL WATERSTOP sprej je vhodný na
všechny druhy kůží - drsné i hladké a také na textil. Při promočení koženého oblečení je nutné sušit jen volně na vzduchu, nikdy ne u topných
těles. Jinak by se mohla kůže scvrknout a lámat.
Veškeré výrobky zn. Collonil najdete na www.collonil.cz nebo na www.geminiplus.cz
Děkujeme za Vaši pozornost a věříme, že s výrobky zn. Collonil budete spokojeni

