
 

7625  Ochrana kůže 

 

Základní vlastnosti 
 

Aplikace 
Míra pokrytí při 

použití 1 l 
Trvanlivost povlaku 

Doba 

použitelnosti 

kapaliny 

Podmínky 

skladování 

Teplota: +5°C - 

+50°C 

do 100 m², závisí na 

hustotě / struktuře 

substrátu 

až 25 ručních mycích 

cyklů  
24 měsíců +5°C - +25°C 

Vlastnosti 
• na vodní bázi 
• zvyšuje odolnost proti vodě, oleji a skvrnám 
• vytváří dlouhotrvající, průhlednou, velmi tenkou vrstvu 
• vysoká hydrofobicita + Oleofobicita 
• silné antiadhezivní vlastnosti 
• zlepšuje údržbu, usnadňuje čištění 
vlákna jsou chráněna proti průniku částic nečistot 
• zdravotně nezávadný prostředek 
• UV-stabilní 
• bakteriostatický, vytváří prostředí, které brání vzniku a rozvoji bakterií 
• ekologicky šetrný 
• snadná aplikace 
• prodyšný 
• neovlivňuje vzhled, prodyšnost, barvu ani strukturu tkaniny 
• neviditelné pro lidské oko (tloušťka povlaku: 100-150 nm) 
• odolný proti domácím rozpouštědlům a domácím kyselým a 
alkalickým čistícím prostředkům 
• vysoce flexibilní až do 200% roztažení 

 

 Návod k použití 
1.Ujistěte se, že povrch je čistý, dokonale zbavený prachu a 

nečistot. Doporučujeme používat na nové  nebo zánovní 

vybavení. Ujistěte se také, že kůže není voskovaná. 

2.Rovnoměrně rozprašte přípravek po celé ploše ze vzdálenosti 

cca 10 – 15 cm, dokud není povrch vlhký. 

3.Rozprašte přípravek rovnoměrně po celé ploše a jemně 

zapracujte kartáčkem změkkých vláken nebo  utěrkou (hadřík 

bez vláken). Nechte povlak absorbovat a pak opakujete kroky 2 

a 3. Postup proveďte  třikrát během 1 hodiny 

4.Použijte absorpční látku, která nepouští vlákna, a odstraňte 

přebytek přípravku. Věnujte pozornost okolí nepropustných 

částí, například kovovým sponám a pryžovým dílům. Nechte 

vyschnout po dobu nejméně 24 hodin. 

 

 

Dooručené využití: 
• kožená obuv 
• tašky, kabelky, batohy 
• sedadla,sedačky 
• semiš 
• Kožené autosedačky 
• obaly na mobilní telefony 

 

Aplikace 7625 

Textil + 

Kůže +++ 

Semiš ++ 

Ředitelný vodou ano 

Aplikace Sprej 

Vytvrzení v 

pokojové teplotě 
12 hodin 

Obsah Fluoru 
ano, fluoru C-6, 

bez PFOA,PFOS 

Trvanlivost 

prostředku 
24 měsíců 

 


