
 
 

LEERCONDITIONER  

MILIEUVRIENDELIJK – LEERCONDITIONER 

TUMI-leerconditioner is het beste product om leren TUMI-producten in topconditie te houden. Dit product is 

speciaal samengesteld om de soepelheid en de glans van TUMI-handtassen, -werktassen, -reisartikelen en -

accessoires te behouden. 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Controleer voor het aanbrengen de kleurbestendigheid. (Niet gebruiken voor suède) Doe een beetje TUMI-

leerconditioner op een zachte doek of spons. Wrijf hiermee over het leer met zachte rondgaande bewegingen. 

Gebruik een schone zachte doek om overtollig vocht te verwijderen. 

INGREDIËNTEN: 

Water, montaanwas, bijenwas, carnaubawas, oppervlakteactieve stof, conserveermiddelen 

WAARSCHUWINGEN: 

Bij inslikken een arts raadplegen. Bij oogcontact 15 minuten spoelen met water en een arts raadplegen. Vermijd 

langdurig huidcontact. Als er huidirritatie optreedt, spoelen met water en een arts raadplegen.  

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 

 

LEERREINIGER  

MILIEUVRIENDELIJK – LEERREINIGER 

TUMI-leerreiniger helpt uw leren, nylon, suède en microvezel TUMI-producten fris en schoon te houden. 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Controleer voor het aanbrengen de kleurbestendigheid. Doe een kleine hoeveelheid TUMI-reiniger op een schone 

zachte doek. Wrijf zachtjes met rondgaande bewegingen. Blijf met een tweede schone doek in rondgaande 

bewegingen wrijven om het vuil en de overtollige leerreiniger te absorberen. 

INGREDIËNTEN: 

Water, oppervlakteactieve stof, smeermiddelen, isopropanol, conserveermiddelen 

WAARSCHUWINGEN: 

Bij inslikken een arts raadplegen. Bij oogcontact 15 minuten spoelen met water en een arts raadplegen. Vermijd 

langdurig huidcontact. Als er huidirritatie optreedt, spoelen met water en een arts raadplegen.  

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 

 

 

VERFRISSENDE GEURVERWIJDERAAR 

MILIEUVRIENDELIJK - VERFRISSENDE GEURVERWIJDERAAR 

De verfrissende geurverwijderaar van TUMI is speciaal samengesteld om de binnen- en buitenkant van TUMI-

tassen, -werktassen en -reisartikelen op te frissen. 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Controleer voor het aanbrengen de kleurbestendigheid. Spuit het oppervlak in en verwijder overtollig vocht en vuil 

met een doek. Laat drogen. 

INGREDIËNTEN: 

Water, geurbestrijdingsmiddel, oppervlakteactieve stof, citroenzuur, bevochtiger, geurstoffen, conserveermiddelen 

WAARSCHUWINGEN: 

Bij inslikken een arts raadplegen. Bij oogcontact 15 minuten spoelen met water en een arts raadplegen. Vermijd 

langdurig huidcontact. Als er huidirritatie optreedt, spoelen met water en een arts raadplegen.  

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 

 

 

 



 
 

TEXTIELREINIGER  

MILIEUVRIENDELIJK – TEXTIELREINIGER 

TUMI-textielreiniger is speciaal samengesteld voor het goed reinigen van uw TUMI-producten van textiel, zodat 

ze er als nieuw uit blijven zien. 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Controleer voor het aanbrengen de kleurbestendigheid. Verwijder eerst al het oppervlakkige vuil. Wrijf met een 

zachte witte doek de reiniger in zachte rondgaande bewegingen over het oppervlak. Veeg eventueel overtollig 

vocht af met een tweede zachte doek en laat het artikel volledig aan de lucht drogen. 

INGREDIËNTEN: 

Water, oppervlakteactieve stof, EDTA, enzymen, geurstoffen, conserveermiddelen 

WAARSCHUWINGEN: 

Bij inslikken een arts raadplegen. Bij oogcontact 15 minuten spoelen met water en een arts raadplegen. Vermijd 

langdurig huidcontact. Als er huidirritatie optreedt, spoelen met water en een arts raadplegen. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 

 


