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INSTRUKCE

PERFORMANCE NLC

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Performance NLC NLC 1 l - lahev 83878

1.   Před použitím protřepat. 
2.   Při prvním použití použijte společně s Performance NLR. 

3.   Nepoužívejte tento produkt na materiály podobné semiši. 
4.   Vždy před použitím otestujte na malém kousku, který není vidět, zda nedochází k odbarvení nebo k deformaci

čištěného materiálu. 
5.   Aplikujte na suchou bavlněnou tkaninu a teprve poté na čištěnou plochu. 
6.   Ošetřujte jemně a aplikujte NLC tak, aby se vetřel do povrchu. 
7.   Množství aplikujte dle potřeby. 
8.   Aplikaci provádějte vždy ve větraném prostředí.
9.   Pro dosažení maximální efektivity ošetřujte kožené povrchy alespoň dvakrát ročně, je-li to potřeba používejte

produkt častěji. 
10. Stejný postup platí i v případě práce na vinylu a plastu. 

Rychlý, bezpečný a jednoduchý čistič navržený k 
odstranění zašlé špíny z kůže, zanechává čistý a 
přírodně vonící povrch.

✓ Na vodní bázi – bez obsahu rozpouštědel
✓ Pravidelným používáním zabráníte praskání kůže a zachováte její pružnost
✓ Neobsahuje silikon

✓ Jednoduchý na použití
✓ Bezpečnější pro použití na citlivou kůži
✓ Nepoškozuje kůži – je přírodní
✓ Lze použít pro ošetření interiérových plastů

Performance NLC (obnovovač přírodní kůže) je jednoduchý čistící krém navržený k odstranění zašlé špíny 
z kůže, zanechává čistý, svěží a přírodně vonící povrch. Je ideální na čištění sedadel, dveřních panelů a 
přístrojových desek. Dále také na veškeré kožené oblečení motorkářů a dalších doplňků motocyklů. V 
domácnostech, hotelích a reprezentativních místech je ideální právě pro svoji snadnou aplikaci a 
dlouhodobou ochranu kožených materiálů a efektivní čištění.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

PERFORMANCE NLC

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 83878

Název:                      Performance NLC

Životnost: 12 měsíců
Rizikové info:          není rizikový
Balení: 1 l – láhev
MSDS: ano

Vůně: charakteristická
Konzistence: krémová emulze
VOC: 0 g/l

Kód celního sazebníku: 3405 10 00


