
A Crep Protect által nyújtott védelem segít 
lepergetni a vizet és más folyadékokat a cipő 
anyagáról, így segít megelőzni a foltokat. 
A termékkel kezelt felületek a legtöbb 
folyadékot lepergetik, ezzel hatékonnyá téve 
a tisztítást.

• Általános elsősegély információk:
Biztosítsa az érintett személy(ek) megfe-
lelő oxigén ellátását.
Ne hagyja az érintett személyt egyedül.
• Belélegzés esetén: Vigye a személyt 
megfelelően szellőző helyiségbe. He-
lyezze a személyt stabil légzési pozícióba. 
HA A LÉGZÉS LEÁLL - Alkalmazzon 
mesterséges lélegeztetést és forduljon 
orvoshoz. Mutassa be a termék címkéjét.
•Bőrre kerülve: távolítsa el a ruhát és 
mossa le az érintett felületet szappannal 
és bő vízzel.

FEDŐKÉPESSÉG: 1 flakon akár 10 pár 
cipőt is képes bevonni.
HATÁS: Maradjon védett cipője akár 5 
hétig.
SZÁRADÁSI IDŐ: Instant védelem, csak 
10 perc alatt.
ANYAG: Legjobb vászon, hasított bőr és 
nubuck bőr cipőkön. 
Nem változtatja meg az anyag kinézetét 
vagy tapintását.
HASZNÁLAT:
1. Távolítson el minden szennyeződést 
a cipőjéről
2. Fújja be a cipőket egyenletesen, 20 
cm távolságról
3. Hagyja száradni 10 percig
4. Ismételje meg a 2. és 3. lépést

CREP PROTECT 
- MAXIMÁLIS 
VÉDŐRÉTEG AZ ESŐ 
ÉS FOLTOK ELLEN

• Szembe kerülve: Bő vízzel mossa ki a 
szemét - a szemhéjakat nyissa szét
• Lenyelés esetén: Ha a problémák nem 
szűnnek, keresse fel orvosát.
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