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Lieve klant, 

U heeft zo net een leder produkt uit het huis „Zeitler“ gekocht.
Leder produkten zijn een dure aanschaffing, waarvan men een heel lang leven van verwacht.
Wij raden daarom ook aan  Saddler's te gebruiken!!!!!

Met Saddler's  „TLC“ en „Preservative“ word dat schoonhouden tot een klein kinderspelletje,,je kunt zien en voelen dat 
deze lederprodukten uw leder helpt en goed doet. 

U begint met Saddler's „Total Leather Cleaner & Conditioner (TLC)“ In Saddler's „TLC“ steekt het weten van 8 generaties 
zadelmakers. „TLC“ reinigt snel en gemakkelijk en voedt de natuurlijke in het leder voorhandene stoffen.
In „TLC“ is geen petroleum die het leder droog en drassig maakt. 
Het grijpt ook niet de steken en de naden aan. Modder en vlekken verdwijnen. Dat schoon gemaakte leder word voor de,
meeste vlekken (bijv. watervlekken) beschermd en helpt verrotting en schimmel te stoppen.
Saddler's „TLC“ heeft een aangeneme geur en laat geen filmpje achter

                                                     Gebruiksaanwijzing;
                                                     U doet  Saddler's „TLC“ op een droog sponnetje*Saddeler's „TLC“ NIET 
                                                     MET WATER VERDUNNEN!!!!!!

Laat Saddler's bij een nieuw produkt kort even inwerken. 
Bij oud, niet goed verzorgd leder laat U Saddler's „TLC“ overnacht 
inwerken en de volgende dag Saddler's nog eens insmeren. 

Nu neemt U Saddler's „Preservative“ die al sinds 8 generaties als beschuttend verzorgingsmiddel voor leder ontwikkeld 
en ingezet word.
Het moest bij ieder weer beschutten; heet en koud, nat en droog!!
Het leder moest snel, gemakkelijk en effektief schoon te maken zijn en de bewegelijkheid van het leder houden. 
Saddler's „Preservative“ maakt het leder zacht ,flexibel en het geeft een beschermende film.

Gebruiksaanwijzin; 
U verdeeld Saddler's „Preservative“ met een doek (bijv. theedoek) op het leder. 
U gaat heel spaarzaam met Saddler's om, U  benut het net zoals handcreme. 
Teveel van het goede maakt het leder plakkerig en trekt zo ook stof aan.  

Saddler's „Preservative“ beschut nieuw leder voor vlekken, het weer en laat het langer nieuw uitzien. Oud verbruikt leder 
krijgt door Saddler's „Preservative“ weer voedingstoffen terug, word weer bewegelijker zonder scheurtjes te krijgen. 
U kunt bij oud niet verzorgd leder, Saddler's „Preservative“ overnacht laten inwerken en s'morgens nog even een nieuw
laagje nasmeren.
                          
                                                Een Tip;
                                                Bij extreem niet schoongehouden en heel vuil leder, raden wij aan met een extreem 

fijn staalwolletje en Saddler's „TLC“ de vuile plaatsen met lichte, zachte bewegingen 
schoon te maken. 
Als het leder van schimmelsporen bevallen is, kunt U die met een witte azijn 
vernietigen. Aansluitend het leder met Saddler's „TLC“ schoonmaken. 

Er bestaat een natte en een droge verrotting, alles een chemische reactie, die in het binnenleven begint. 
Deze reactie kunnen we niet stoppen of terugvoeren. 
Bescherm daarom het leder van begin af aan en U heeft een leven lang er wat van!!

     Een Tip; Saddler's „TLC“ en „Preservative“ kunt U bij alle echte ledere produkten gebruiken.*

* Maar test U bij de aller eerste gebruik van Saddler's „TLC“ en „Preservative“ aan een onzichtbare plaats of er een 
probleem is. Er kan bij verschillende lederqualiteiten en produkten zoals ook verfmethoden, tot verschillende reacties komen. 
(bijv.  leder word vaal of verbleekt)

                                                     
                                                     
                                                     

                                                
                                                
                                                
                                                

„Total Leather Cleaner & Conditioner (TLC) “ en „Preservative“


