
Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz 
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ÚDRŽBA KOŽENÝCH KOMBINÉZ 
Motorbike Leder-Kombi-Pflege 

POPIS Ošetřující emulze s obsahem jakostních přírodních a syntetických látek pro údržbu 
veškeré hladké kůže. Ošetřené povrchy získají hedvábně matový vzhled. Obno-
vuje se struktura, drsnost a pružnost kůže, a pro každodenní používání se ochrání 
proti nečistotám a opotřebování. Starší a případně lehce opotřebované kožené 
povrchy budou po aplikaci hladší, vláčnější a získají hedvábně matový lesk. Pra-
videlným ošetřováním se vzhled kůže zhodnotí, odstraní se předchozí vyblednutí 
a prodlouží se životnost materiálu. Protože emulze neobsahuje žádná barviva, 
může se používat na všechny barvy kůže včetně velmi světlých tónů. 

VLASTNOSTI - vynikající dlouhodobá ochrana 
- chrání kožené materiály před lámavostí a popraskáním 
- udržuje kůži vláčnou 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalina 
 Báze  : lanolin, silikonové emulze, pomocné 

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

OBLAST POUŽITÍ  Pro kožené povrchy z hladké kůže, jako jsou např. sedadla a sedlové brašny mo-
tocyklů, kožené kombinézy apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované kožené povrchy nejprve případně očistit a nechat uschnout. Lahvičku 
s emulzí před použitím silně protřepat. Emulzi nanést na měkký hadřík nebo utěrku 
a s lehkým tlakem ho krouživými pohyby rovnoměrně a tence přenést na kožený 
povrch. Po krátké době působení kožený povrch vyleštit. Pravidelné ošetřování 
kožených materiálů zaručuje jejich optimální údržbu a vzhled. 

 Nepožívat pro usně z divočiny. Před velkoplošným použitím je doporučeno na 
skrytém místě přezkoušet snášenlivost emulze s ošetřovaným koženým materiá-
lem. 

 Tmavé skvrny na světlých kožených materiálech je možno odstranit Univerzálním 
čističem Liqui Moly (obj. č. 1653) naředěným ve vhodném poměru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml plastová lahev Obj. č. 1601 D-GB-I-E-P 
 250 ml plastová lahev Obj. č. 5965 D-F-I-GR 
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