
GLIPTONE TAPICERKA JASNA I KABRIOLETY
GT15 + GT13

W skład zestawu wchodzą: GLIPTONE GT15 500ML oraz GLIPTONE GT13
250ML

 
Rekomendowany do:

nowej tapicerki skórzanej,brudnej i bardzo brudnej skórydla osób, które czyszczą skórę często – 4-6 razy do
rokuposiadaczy aut z jasną lub kolorową tapicerkądla osób, które wożą dzieci i zwierzętainne zastosowania: do skór

meblowych jasnych lub kolorowych
:Cleaner GT15 (500 ml) – skutecznie czyści tapicerkę skórzaną, do regularnego używaniaConditoner GT13 (250 ml) – do

konserwacji, odporny na wodę, brud i olej –
szczególnie do pielęgnacji jasnych tapicerek skórzanych oraz kabrioletów i motocykli, nadaje intensywny zapach nowej

ekskluzywnej skóry; Conditioner GT13 doskonale nadaje się do zabezpieczenia jasnej tapicerki przed głębokim
wnikaniem brudu w fakturę skóry.

Oba środki posiadają neutralne PH, są bezpieczne dla skóry, mogą być zastosowane do każdego koloru tapicerki
skórzanej. Nadają skórze miękkość, przywracają naturalne dla najwyższej jakości skóry wykończenie (mat lub półmat).

Zabezpieczają przed promieniami UV i wysuszaniem.
Gliptone Cleaner GT15 stosuje się do czyszczenia tapicerki skórzanej, bez użycia wody. Jego unikalne działanie polega

na rozpuszczeniu i zmiękczeniu brudu. Cleaner GT15 jest bardzo skuteczny do każdego rodzaju skór licowych,
czyści tapicerkę zwykłą i wentylowaną oraz w każdym kolorze. Jest polecany do regularnego czyszczenia skóry. Można

nim także czyścić skórę na kierownicy oraz gałce zmiany biegów.
Polecany jest do czyszczenia nowych skór. Można nim czyścić auto nawet od razu po zakupie w salonie.

Gliptone Conditioner GT13 wchłania się szybko i nie wymaga polerowania. Nadaje tapicerce skórzanej jedwabistą
miękkość oraz wspaniały i trwały zapach nowej, ekskluzywnej skóry. Specjalna formuła sprawia, iż brak jest tzw. efektu

“poślizgu używanej skóry”. Po zastosowaniu Gliptone skóra zachowuje się jak nowa “przytrzymując” ciało podczas
manewrów samochodem.

Conditioner GT13 charakteryzuje się ponadto specjalnymi właściwościami. Zawarta w nim unikalna formuła zapobiega
wnikaniu brudu, wody oraz olejów, jednocześnie pozwalając skórze oddychać. Idealnie sprawdza się w autach z jasna

tapicerka oraz w kabrioletach.


