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TEMİZLİK VE PERİYODİK BAKIMLAR
• Ürününüzü tozlu, nemli ve direkt güneş ışığı olan ortamlardan uzak 

tutunuz. 
• Elektrikli veya katı yakıt sobası ile ısıtılan mekânlarda ürününüzü ısı 

kaynağından en az 1 m uzakta tutunuz.
• Ürününüzün üzerine sıcak ütü, çaydanlık vb. zararlı olabilecek 

malzemeleri koymayınız ve/veya temas ettirmeyiniz. 
• Deri temizliğinde kesinlikle dezenfektan ve çamaşır suyu 

kullanılmamalıdır. Temizlik, nemli sabunlu temizlik bezi ile yapılmalıdır.
• Deri birleşim yerlerinden zorlamayınız; açma, yırtılma olabilir. 
• Deri kaplı yüzeyleri kesici, delici (anahtar vb.) maddeler ile temas 

ettirmeyiniz.

LEKELER HAKKINDA GENEL ÖNERİLER

• Hemen hemen bütün lekeler, yeni veya ıslakken çabucak silinirse 
çıkarılabilir. 

• Temizlerken beyaz ya da açık renkli kâğıt havlu, mendil veya emici 
maddeler kullanın. Leke veya boyar madde tamamen giderilene kadar 
silme ve emici madde malzeme değiştirme işlemini sürdürün. 

• Temizleme işlemi için halı yıkama makinesi veya çamaşır makinesi 
kullanmayınız. 

• Kalıntıları gidermek için mümkünse emici bir havluyu 5-10 dakika kadar 
lekenin üzerine bastırın, gerekirse bekleyin ve işlemi tekrarlayın.

SIVI LEKELER

• Emici bir kumaş parçası veya kâğıt havlu yardımıyla deri üzerindeki 
sıvıyı (çay, kahve vs.) tamamen kurulayın.

• Ilık sabunlu su hazırlayın ve köpürtün. Yumuşak bir bez parçasını 
hazırladığınız su ile hafif nemlendirin. Oluşan köpüğü bez ile alarak 
dairesel hareketlerle lekeyi temizleyin. (Sabunlu suyu direkt olarak lekeli 
bölgeye dökmeyin, üzerinde oluşan köpüğü kumaş üzerine tatbik 
edin.) Temizleme için kullanacağınız bezin pamuklanmayan ve renk 
vermeyen bir bez olmasına dikkat edin.

• Deriyi kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra kalan leke kalıntılarını 
silerek temizleyin.
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• Yukarıdaki işlemler sonucunda temizlenmeyen lekeleri %10 etil alkol 
ihtiva eden su ile temizleyin.

KURUMUŞ LEKELER

• Sünger veya yumuşak bir kumaş parçası yardımıyla lekeyi dairesel 
hareketlerle silerek temizleyin. Bu işlemi yaparken deriye zarar 
vermemeye dikkat edin. Lekeyi sert bir cisimle kazımayın. Çok kurumuş 
ve çıkmayan lekeleri hafifçe nemlendirerek yumuşatın. Deri üzerindeki 
kalıntıları yumuşak bir fırça veya bez kullanarak tamamen temizleyin.

• Deri üzerinde leke kalırsa sıvı lekelere yapılan işlemi uygulayın. Kullanım 
ömrünü tamamlayan mobilya ve aksesuarlar (cam, metal aksesuarları, 
aydınlatma ekipmanları gibi tehlikeli atıklar) yerel yönetmeliklere 
uygun bertaraf edilmelidir. 

NOT:  AŞIRI ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNDÜRÜCÜ İÇEREN KİMYASALLARIN 

GEREKMEKTEDİR.
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