SADA RENOVAČNÍCH
BALZÁMŮ DELUXE

CZ

Návod k používání
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití
a uchovejte je pro další použití.
Unikátní 100 % přírodní produkt, který, čistí, renovuje, oživuje a
chrání veškeré výrobky z kůže, koženky, gumy, plastu a dřeva. Je
samolešticí, nanáší se lehce molitanovou houbičkou. Obnovuje
barvy, a impregnuje povrchy. Má široké využití v domácnosti.
Zrenovuje staré na nové.

haleté zkušenosti víme, že trvanlivost dalece přesahuje toto
doporučení.
Složení: Včelí vosk, lanolin, jojobový olej, karnaubský vosk, výtažky z kořenových a tropických rostlin, přírodní barevná pigmentace (jen u balzámu COLOR)

Obsah balení:
1 x 10 ml balzám NATUR
1 x 10 ml balzám COLOR
2 x aplikační houbička

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy
by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata
zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Aplikace:
Nanáší
se
přiloženou
houbičkou
nebo
měkkým
hadříkem.
Po
rovnoměrném
rozetření na povrchu není leštění již nutné. Jedním tahem
houbičkou/hadříkem dokonale čistí, leští a vyživuje do hloubky
(hydratuje). Po nanesení necháme 3 minuty zaschnout a spojit se
s ošetřeným povrchem.
Balzám NATUR:
Ošetřuje, vyživuje, renovuje a impregnuje (odpuzuje vodu) veškeré hladké povrchy z plastů a dřeva veškeré potahy z kůže či jejích náhražek. Veškeré oděvy,
kabelky, opasky, rukavice, brašny, pouzdra, peněženky, obuv.
Velmi dobře se hodí i na ošetření části auto-interiéru
a plastových doplňků karoserie.
Zabraňuje popraskání a zpuchření všech gumových povrchů.
Ošetření gumového těsnění dveří u auta způsobí, že dveře nikdy nepřimrznou. Také vyživuje a impregnuje kožené kabrioletové plachty.
Balzám COLOR:
Je skvělým a nepostradatelným doplňkem balzámu NATUR. Má
stejné vlastnosti, navíc však renovuje a tónuje vzhled libovolného tmavého odstínu všech barev u interiérových plastů, dřeva,
kůže, koženky atd. Renovuje a kryje poškozené a zašlé povrchy
v tmavých odstínech. Překrývá drobné škrábance a sluníčkem
popř. stářím vyšisované povrchy. Barvy doplní do jejich původního odstínu - nepřebarví. Především pro: tmavě zelenou, tmavě modrou, tmavě fialovou, tmavě červenou, tmavě hnědou,
tmavé odstíny šedivé a černou barvu.
Vhodný pro: dřevo, plasty, gumy, hladké kůže a její imitace. Pro
ošetření veškerých kožených nebo koženkových oděvů, kabelek, opasků, rukavic, brašen, pouzder, peněženek a obuvi. Velmi
dobře se hodí také na ošetření částí auto-interiéru i plastových
nebo gumových částí karoserie, zahradního nábytku, vstupních
dveří atd.
Exspirace:
Balzámy si zachovávají své vlastnosti až do vypotřebování. Výrobcem doporučená doba spotřeby je 1 rok, avšak z naší mno-

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými
v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku
jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku
(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu,
úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím
nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů
apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

