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Benyt udelukkende koldt vand til iblødsætning. 
Brug aldrig varmekilder under tørring. Dvs. sol, radiator, varmeblæser, etc.

Forhandler:

Imprægnering og pleje af glat læder (f.eks fodtøj, rideudstyr, 
fodbold- og golfsko, motorcykeldragter etc.)
Brug EFFEKT, og så lidt som muligt – emnet bliver helt rent igen og alle farver friskes op. Læ-
deret bliver glansfuldt og mere vandafvisende, og smitter IKKE af, på trods af, at efterpolering 
er absolut unødvendigt.

Rensning af lædermøbler- og beklædning
Nyere emner, samt emner med forurening i læderet, behandles og renholdes med  EFFEKTIV 
Skind Vask / Care & Clean. Spray plejemidlet ud på en ren svamp, lav skum og plej og rengør 
i samme arbejdsgang. Ældre samt ”tørstige” emner behandles med EFFEKT – brug så lidt, at 
der ikke ses noget uden på svampen, og skyl svampen i rent vand efter brug – hver gang!

Pleje af ruskind
Børst først evt. snavs af, spray EFFEKTIV Skind Vask / Care & Clean på emnet eller påfør 
skummet med en ren svamp. Emnet bliver rent og flot igen, farven bliver oftest bedre og 
skindet får ”næring”. Når emnet er tørt, børstes med en passende børste. Beklædning kan 
også vaskes ved iblødsætning – se www. effekt-l-b.dk.

Fjernelse af dårlig lugt / vask af fodtøj
Når fodtøj kommer til at lugte for meget af menneske (fodsved), kan man lægge det i et bad 
af EFFEKTIV Skind Vask / Care & Clean, og etv. fortynde med rent vand. Vaskes som med 
håndvask af tøj – når vandet er blevet mørkere, er sveden opløst og man kan lægge fodtøjet til 
tørre, evt. med aviser, der også kan skiftes. Hvis fodtøjet derefter ser ”tørstigt” ud behandles 
det med EFFEKT, efter tørring.

Bekæmpelse af vandskjolder  og saltrender
Når man kommer hjem fra en våd tur med halvt våde sko, kan man forvente vandskjolder
eller saltrender. Læg fodtøjet i blød, før det bliver tørt. Se: vask af fodtøj.

Bekæmpelse af mug
Mug kan fjernes og forebygges med EFFEKTIV Skind Vask / Care & Clean. Når man har vasket 
(se: vask af fodtøj) har man også behandlet mod mug.

Ganske enkelt - genialt og nemt!



Hvad er EFFEKT Læder-Balsam?
EFFEKT Læder-Balsam er det bedste og nemmes-
te plejemiddel til glat læder. EFFEKT gør læderet 
mere vandafvisende og renser overfladen, og holder 
det blødt, fordi det indeholder de næringsstoffer, 
som læderet har brug for. EFFEKT trænger lynhur-
tigt ind, og skal ikke efterpoleres. Man kan såle- 
des sætte sig i fx. den behandlede lædersofa efter 
et par minutter uden at få pletter på tøjet. EFFEKT 
trænger ind i læderet bedre og hurtigere end alle an-
dre produkter, der oftest lægger sig på overfladen.

EFFEKT Læder-Balsam er et vandbaseret naturpro-
dukt, som ikke indeholder organiske opløsningsmid-
ler. EFFEKT Indeholder de nødvendige antioxidanter, 
der skal til for at forlænge levetiden på læder.

EFFEKT har en af sine største fordele ved behandling 
af gamle, falmede og krakelerede lædermøbler. I 9 ud 
af 10 tilfælde får det behandlede objekt den rigtige 

farve igen og krakeleringer bliver oftest væsentlig 
mindre synlige. 

Hvordan bruges EFFEKT?
EFFEKT Læder-Balsam er meget drøj i brug – man bør 
virkelig bruge så lidt som muligt. Efter brug skylles 
svampen op i vand – hver gang - så er den ren til næ-
ste gang. Kan benyttes sammen med EFFEKTIV Care 
& Clean / Skindvask og andre uskadelige produkter.

Hvad kan EFFEKT Læder-Balsam bruges til?
· Glat skind og læder
· Vinyl, kunststoffer og gummi (brug endnu mindre)
· Sko og støvler 
· Fodboldstøvler, golfsko, sikkerhedssko
· Rideudstyr, sadler, seletøj, ridestøvler 
· Motorcykeldragter, støvler og sæder af læder
· Tasker / Vesker og handsker
· Møbler af glat læder
· Bilsæder af læder

Hvad er EFFEKTIV Care & Clean/SkindVask?
Det er ét og samme produkt, og er pleje/rengørings-
midlet til alle læder- og skindtyper: glat læder, ruskind, 
nubuck, syntetisk skind, nylon mesh og andre tekstil 
materialer, gummi, plastik, anilin, vegetabilsk garvet 
læder, fedtgarvet læder og pels, fodtøj, beklædning, 
rideudstyr og møbler etc.

Hvad bruges EFFEKTIV Care & Clean/
SkindVask til?
EFFEKTIV Care & Clean/SkindVask bruges til at pleje, 
rengøre og vaske fodtøj og beklædning. EFFEKTIV 
SkindVask rengør i dybden, men også overfladen.  
EFFEKTIV SkindVask fjerner sved og forurenende 
stoffer fra skind og læder ved regelmæssig brug. EF-
FEKTIV SkindVask forhindrer skjolder på møbler og 
saltrender i fodtøj.
Man kan således lægge fodtøj i blød og vaske sved
og dårlig lugt ud (her kan man godt fortynde op til 20
gange med rent koldt vand) se www.effekt-l-b.dk.

Generel info om EFFEKTIV Care & Clean 
og EFFEKTIV SkindVask
EFFEKTIV Care & Clean og EFFEKTIV SkindVask  er 
vandbaserede naturprodukter, som ikke indeholder 
organiske opløsningsmidler. EFFEKTIV Care & Clean 
og EFFEKTIV SkindVask indeholder antioxidanter, der 
forlænger levetiden på læder. EFFEKTIV Care & Clean 
og EFFEKTIV SkindVask er grønne produkter, som ikke 
tørrer ind eller smitter af.

EFFEKTIV Care & Clean og EFFEKTIV SkindVask kan 
benyttes sammen med EFFEKT Læder Balsam og 
andre uskadelige produkter. SkindVask først, EFFEKT 
sidst. 

EFFEKT EFFEKTi   Care & Clean · SkindVask

Fantastisk til møbler af glat 
læder – smitter aldrig af.
EFFEKT og EFFEKTIV 
Care&Clean/SkindVask.

Beklædning kan både rengøres 
og plejes.
EFFEKT og EFFEKTIV 
Care&Clean/SkindVask.

Fremhæver farven i fodtøj af 
alle farver og gør fodtøjet 
mere vandafvisende.
EFFEKT.

Snavs og årsagen til generende 
lugt i fodtøj kan vaskes bort.
EFFEKTIV Care&Clean/SkindVask.

Til bilens interiør m.m. (brug 
endnu mindre end til læder).
EFFEKT og EFFEKTIV 
Care&Clean/SkindVask.

Pleje og rengøring af ruskind 
m.m.
EFFEKTIV Care&Clean/SkindVask.

Vandskjolder og saltrender kan 
forhindres med EFFEKTIV 
SkindVask, se: www. effekt-l-b.dk

Til rideudstyr af læder og 
kunstlæder.
EFFEKT og EFFEKTIV 
Care&Clean/SkindVask.

VIGTIGT! Skyl svampen efter brug! VIGTIGT! Skyl svampen efter brug!

Læder-Balsam 
– den ultimative læderpleje

Ultimativ læderpleje Ultimativ læderpleje

Ikon-oversigt, se bagsiden


