
  

LEATHER CONDITIONER 

MILJÖVÄNLIG - LEATHER CONDITIONER 

TUMI Leather Conditioner är det bästa sättet för dig att behålla dina TUMI-produkter i skick som nya. 

Formeln är särskilt anpassad för att bevara smidighet och lyster på TUMI handväskor, portföljer, bagage 

och accessoarer. 

ANVISNINGAR: 

Kolla färgens hållbarhet innan du applicerar. Använd inte på mocka. Applicera TUMI Leather Conditioner på 

en mjuk svamp eller trasa. Gnugga in I lädret med mjuka, cirklande rörelse. Använd en ren, torr trasa för att 

torka bort överbliven fukt. 

INGREDIENSER: 

Vatten, montanvax, bivax, karnaubavax, tensider och konserveringsmedel. 

VARNING: 

Om du sväljer det, kontakta läkare. Vid kontakt med ögon, spola med vatten I 15 minuter och kontakta läkare. 

Undvik lång kontakt med hud. Om hudirritation uppstår, spola med vatten och kontakta läkare. 

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 

 

 

 

 
MILJÖVÄNLIG - LEATHER CLEANER 

LEATHER CLEANER 

TUMI Leather Cleaner är bästa sättet att hålla TUMI:s läder-, nylon-, mocka och mikrofiberprodukter fräscha och 
rena. 

ANVISNINGAR: 

Kolla färgens hållbarhet innan du applicerar. Använd inte på mocka. Applicera TUMI Leather Conditioner på en 

mjuk svamp eller trasa. Gnugga in I lädret med mjuka, cirklande rörelse. Använd en ren, torr trasa för att torka 

bort överbliven Leather Cleaner. 

INGREDIENSER: 

Vatten, tensider, smörjmedel, isopropanol och konserveringsmedel. 

VARNING: 

Om du sväljer det, kontakta läkare. Vid kontakt med ögon, spola med vatten I 15 minuter och kontakta läkare. 

Undvik lång kontakt med hud. Om hudirritation uppstår, spola med vatten och kontakta läkare. 

 FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 

 
 

REFRESHING NEUTRALIZER 

MILJÖVÄNLIG - REFRESHING NEUTRALIZER 

TUMI Refreshing Neutralizer är särskilt utvecklad för att fräscha upp insidan och utsidan på TUMI väskor, 

portföljer och bagage. 

ANVISNINGAR: 

Kolla färgens hållbarhet innan du applicerar. Spreja ytan, torka bort fukt och smuts med en trasa. Låt torka. 

INGREDIENSER: 

Vatten, deodorant, tensider, citronsyra, fuktbevarande medel, doftämnen och konserveringsmedel. 

VARNING: 

Om du sväljer det, kontakta läkare. Vid kontakt med ögon, spola med vatten I 15 minuter och kontakta läkare. 

Undvik lång kontakt med hud. Om hudirritation uppstår, spola med vatten och kontakta läkare. 

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 



  

 
 

MILJÖVÄNLIG - FABRIC CLEANER 

FABRIC CLEANER 

TUMI Fabric Cleaner är särskilt utvecklad för att effektivt rengöra och hålla TUMI:s material som nya. 

ANVISNINGAR: 

Kolla färgens hållbarhet innan du applicerar. Borsta bort ytlig smuts. Använd en mjuk, vit trasa, för Gnugga in I 

lädret med mjuka, cirklande rörelse. Använd en ny, ren och torr trasa för att torka bort överbliven fukt. Låt 

lufttorka tills materialet är helt torrt. 

INGREDIENSER: 

Vatten, tensider, EDTA, enzymer, doftämnen och konserveringsmedel. 

VARNING: 

Om du sväljer det, kontakta läkare. Vid kontakt med ögon, spola med vatten I 15 minuter och kontakta läkare. 

Undvik lång kontakt med hud. Om hudirritation uppstår, spola med vatten och kontakta läkare. 

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 


