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Brugsanvisning

Omrystes inden brug. 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Test altid produktet på et ikke synligt sted inden brug. 

Guardian ønsker dig god fornøjelse!

Guardian Lædercreme

Anilin, semianilin og dækfarvet læder. 
Guardian Lædercreme indeholder midler, som gør det 
nemmere for Dem at bevare læderets naturlige udse-
ende.

Påfør et tyndt, jævnt lag med masserende cirkelbevæ-

gelser. 

Anvend svamp eller fnugfri klud. 

Det anbefales at behandle læderet mindst 4-6 gange 

om året. 

Kan i nogle tilfælde også anvendes på læder med ”ru” 

overflade. 

Enkelte lædertyper kan blive dybere eller mørkere i 

farven efter behandlingen. 

Guardian Læderrens

Til anilin, semianilin og dækfarvet læder. 

Anvend svamp eller fnugfri klud og vask med masse-

rende cirkelbevægelser.

Det er vigtigt, at læderet bliver jævnt vådt, da skjolder 

ellers kan forekomme.

Rens derfor aldrig en lille del af læderet, men hele 

hynden.

Efter tørretiden ca. 2 timer kan behandlingen gentages.

Det anbefales at rense læderet 4-6 gange om året.

Lædret bør behandles med Guardian Lædercreme 4-6 

gange om året. (og efter hver rensning)

Kan i nogle tilfælde også anvendes på læder med ”ru” 

overflade.

Guardian Læderplejesæt, By Cast

By Cast læder kræver, ligesom alt andet læder, pleje og vedligeholdelse. Sættet indeholder:  250 ml. Guardian 

Læderrens  • 250 ml. Guardian Lædercreme • 1 stk. ”Scratch Away” • 2 stk. Påføringssvampe

Overfladebehandlet læder, som By Cast er, vil ofte få et mere “patineret” udseende i form af ridser. Med den ret-

te pleje vil læderets smidighed bevares, risikoen for ridser minimeres og, hvis uheldet er ude, lettere at reparere.
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Scratch Remover

A water-based product which is used on natural leathers such as aniline and pull up leathers (do not use on nub-
uck). 
It is a simple solution for healing and blending surface scratches on natural leathers.  
 
Pre-test: Apply Scratch Remover by cloth on a hidden area. 

Check the tested area for both darkening and lightening of the color. 

If you are not satisfied with the result when the product is dry, discontinue use and contact a specialist. 

Directions: Apply Scratch Repair to a lint-free cloth and rub gently into surface scratches or areas that need resto-
ration. 

Continue until the scratch is blended. 

Do not rub aggressively! 

A household hairdryer will improve product activation. 

Precautions for use: 
Keep out of reach of children. 

Do not get in eyes. In case of contact, rinse with plenty of water. 

Do not swallow. Wash hands after use.


