
 

 
 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 
 
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ 

Το μαλακτικό της TUMI είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε τα δερμάτινα προϊόντα της TUMI 
σαν καινούργια. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί την ευλυγισία και τη λάμψη των τσαντών, χαρτοφυλάκων, 
αποσκευών αλλά και των αξεσουάρ της TUMI.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  
Ελέγξτε την ποιότητα του δέρματος και την αντοχή του χρώματος πριν την εφαρμογή. (Μην το χρησιμοποιείτε σε 
σουέτ). Απλώστε το μαλακτικό της TUMI σε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Τρίψτε μαλακά το δέρμα 
χρησιμοποιώντας ομαλές κυκλικές κινήσεις. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό στεγνό πανί για να απορροφήσετε το 
επιπλέον μαλακτικό.  
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  
Νερό, κερί Montan, κερί μέλισσας, κερί Carnauba, επιφανειοδραστικό, συντηρητικά  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό για 15 
λεπτά και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Εάν εμφανιστεί 
ερεθισμός του δέρματος, ξεπλύνετε με νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. 
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 
  ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ 

Το καθαριστικό της TUMI σας βοηθά να διατηρείτε τα προϊόντα της TUMI από δέρμα, νάιλον, σουέτ και μικροΐνες 
φρέσκα και καθαρά. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

Ελέγξτε την αντοχή του χρώματος πριν από την εφαρμογή. Απλώστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού TUMI σε 
ένα μαλακό, καθαρό πανί. Τρίψτε ελαφρά σε κυκλική κίνηση. Χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο καθαρό πανί, 
συνεχίστε να τρίβετε σε κυκλικές κινήσεις για να απορροφήσετε τη βρωμιά και το επιπλέον καθαριστικό δέρματος. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Νερό, επιφανειοδραστικό, λιπαντικά, ισοπροπανόλη, συντηρητικά 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό για 
15 λεπτά και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Εάν εμφανιστεί 
ερεθισμός του δέρματος, ξεπλύνετε με νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 

 
 

ΣΠΡΕΙ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΠΡΕΙ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
Το σπρέι φρεσκαρίσματος της TUMI έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανανεώνει το εσωτερικό και το εξωτερικό των 
τσαντών, χαρτοφυλάκων και αποσκευών TUMI. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 
Ελέγξτε τη σταθερότητα των χρωμάτων πριν την εφαρμογή. Ψεκάστε την επιφάνεια και αφαιρέστε το επιπλέον 
καθαριστικό και βρωμιά με ένα πανί. Αφήστε να στεγνώσει. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 
Νερό, αποσμητικό, επιφανειοδραστικό, κιτρικό οξύ, υγραντικό, άρωμα, συντηρητικά 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό για 
15 λεπτά και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Εάν εμφανιστεί 
ερεθισμός του δέρματος, ξεπλύνετε με νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑ 



 

 
Το καθαριστικό για ύφασμα της TUMI είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καθαρίζει αποτελεσματικά και να διατηρεί το 
ύφασμα της TUMI σαν καινούργιο. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Ελέγξτε τη αντοχή των χρωμάτων πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε τυχόν επιφανειακές βρωμιές. Με ένα μαλακό 
λευκό πανί, τρίψτε το καθαριστικό με απαλές κυκλικές κινήσεις. Σκουπίστε τυχόν υπερβολική ποσότητα 
καθαριστικού με ένα δεύτερο καθαρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς στον αέρα. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 
Νερό, επιφανειοδραστικό, EDTA, ένζυμο, άρωμα, συντηρητικά 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό για 
15 λεπτά και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Εάν εμφανιστεί 
ερεθισμός του δέρματος, ξεπλύνετε με νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
 


