
Leather Protector 
versie: LP 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 
 

• Geeft voeding en bescherming aan leder en kunstleder. 

• Natuurlijke samenstelling. 

• Siliconen- en waxvrij. 

• Geschikt voor voertuigbekleding, kleding, motorpakken, (bureau-) meubilair etc. 

• Eenvoudig in het gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Leather Protector is een zeer hoogwaardig professioneel beschermingsproduct voor leder en kunstleder. Het product is op waterbasis met 
vetten die bij de oorspronkelijke fabricage van leer worden gebruikt, en bevat geen siliconen, waxen of alcoholen. Leather Protector helpt het 
leder soepel en vuilafstotend te blijven. Door de natuurlijke samenstelling worden de poriën niet afgesloten en blijft het leder ademen. 
 
Leather Protector is door zijn speciale natuurlijke samenstelling uitstekend geschikt voor het voeden van zeer uiteenlopende leder(-achtige) 
toepassingen. Hierbij kan men denken aan voertuigbekleding, kleding, motorpakken, (bureau-)meubilair etc. 
 
Het impregneren van leer met Leather Protector is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat het leer niet te stug wordt waardoor het zou kunnen 
gaan beschadigen. Preventief onderhoud is dus heel belangrijk. 
 
Leather Protector is direct gebruiksklaar. Door de verpakking met speciale dop is het product perfect te doseren en daardoor zeer economisch 
in het gebruik. Leather Protector laat zich optimaal verwerken in combinatie met een Innotec Spot Handpad of met een droge Innotec Multi 
Wipe. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon 250 ml  

ARTIKELCODE 04.3190.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Vetzuren-condensatieproducten en fluorpolymeren 

Volumieke massa / dichtheid:  1000 kg/m³ 

Consistentie:    Dik vloeibaar 

Viscositeit:    Nog niet bekend 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +45°C 

Voorbereiding van de ondergrond:  Ondergrond reinigen met Innotec Leather Cleaner. 

Methode van aanbrengen:  Leather Protector zorgvuldig deel voor deel inwrijven met een schone, droge Multi Wipe. Minimaal 15 
minuten laten drogen alvorens het oppervlak te belasten. 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon 250 ml 5400563025161 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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