
 
 
 

   
 
 

...to učinkuje!

Caramba sredstvo za intenzivno nego usnja 

Specialno negovalno sredstvo za konzerviranje in barvno osvežitev usnja 

 
Področje uporabe: Caramba sredstvo za intenzivno nego usnja je bilo razvito za osvežitev in 

konzerviranje gladkih in perforiranih usnjenih materialov na sedežih in 
podobni opremi v osebnih vozilih. To je visoko učinkovito čistilno in 
negovalno sredstvo z nizko viskoznostjo. 
 

Lastnosti: • Čisti in neguje v enem koraku 
• Uporaben je na vseh gladkih in perforiranih usnjenih materialih, na 

sedežih  vozil ali na notranji opremi vozila 
• Osveži barve, predvsem pri starejšem usnju 
• Usnju daje satenast, dragocen videz ter na otip mehak videz 
• Brez težav odstrani madeže, ki nastanejo zaradi olja, voska, maščobe, 

pisal, čokolade ipd. 
• Dolgotrajno ščititi pred novo umazanijo in krhkostjo 
• Oddaja prijetno svež vojn 
• Deluje antistatično 
• Ne vsebuje silikona 
 

Doziranje: Pred uporabo izdelek dobro pretresite. Izdelek napršite na mehko krpo, ki se 
ne pušča vlaken ali na gobico ter nanesite po usnju. 
Po 23,1-i minuti zdrgnite do suhega. 
 

Tehnični podatki: Gostota (20°C}           ca. 1,000 kg/l  
pH-vrednost (koncentr.)  7,6 
 

Sestavine: Pralno aktivne snovi, negovalne komponente, antistatika, aditivi ter dišave 
 

Opozorila k uredbi 
o nevarnih 
snoveh: 

Izdelek ne potrebuje varnostnih oznak. 
Za nadaljnje informacije preberite varnostni list. 
 
 

Opozorilo:  Ne pršite na vroče površine! Pred uporabo na neopaznem mestu naredite 
test združljivosti materialov oz. barvne obstojnosti. Ne mešajte z drugimi 
izdelki. Caramba sredstvo za intenzivno nego usnja ni primerno za surovo 
usnje.   

 
 
 
 
 

Glede na raznovrstne možnosti uporabe, načine dela in lastnosti materialov se vse informacije, zapisane v tem tehničnem listu, lahko razume zgolj 
kot neobvezujoč nasvet, podan na osnovi naših izkušenj. Izhajajoč iz tega  se ne obvezujemo za pri uporabi dosežene rezultate. Pri posebnih 
aplikacijah je potrebno predhodno opraviti preizkus združljivosti materialov. Za neustrezno in nestrokovno uporabo in za vse iz tega izhajajoče 
posledice ne prevzemamo nobene odgovornosti. Dosledno je potrebno upoštevati veljavne, še zlasti lokalne predpise. Pridržujemo si pravico do 
tehničnih sprememb naših izdelkov. Za vse dodatne informacije se obrnite na našo Službo za pomoč uporabnikom.   

 


