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محافـظ هاى چرم برند "بلرتو" و نحوه استفاده از این محافـظ ها 
که ضمن تداوم زیبایى مانع کهنه شدن، رنگ پریدگى، فرسودگى 
و خشک شدن محصــوالت چرمى خواهد شـد به شــرح ذیل 

معرفى مى شوند:

 
 شرکت آذیـن سـازان پانیک آرکا با نام تجارى" بلرتو" از سال 1398 اقـدام 
به تحقیقات گســترده جهت تولید و عرضه محصوالت محافظت از چرم نمود و با 
اســتفاده از فناورى  هاى روز اروپا و با بهره گیرى از توان باالى کارشناسان و 
متخصصان خبره و خالق، توانســت انواع محافظ محصوالت چرمى را تولید و 

راهى بازارهاى مصرف در داخل و خارج از کشور نماید.

این محصوالت تمامًا بر پایه آب ســاخته شده و ساختارى کامال گیاهى و طبیعى 
دارد و عارى از هر گونه مواد نفتى و شیمیایى مى باشد.

محـــافظ هاى چرم منحصر به فرد و کم نظیر این برند به منظور حـفظ زیبایى، 
ظرافت، لطافت و دوام دائمى محصوالت چرمى تولید و در دســترس مصرف 

کنندگان قرار گرفته است.

با عرضه این محافظ ها، اســتفاده کنندگان از پوشاك و سایر محصوالت چرمى از 
این پس بدون دغدغه و نگرانى مى توانند ســال هاى طوالنى دوام، استحکام و 
تداوم جذابیت محصوالت چرمى به ویژه در فصل سرما را تجربه کنند و لذت ببرند.



لوسیون مراقبت از چرم بالم 

روش استفاده: 

این لوسیون از تر�یب چند روغن طبیعی از جمـله روغـن های 
آر�ان، نار�یل و بادام �ه برای چرم های صاف با رخ طبیـعی و 
لطیف بسیار مناسـب، تولید شده است و هنـ�ام استـفاده از آن 
پس از مــدتی جذب بافت چـرم شـده و با حفـظ ظاهر طبیعی 

جلوه ای لطیف به آن می بخشد.

مقداری از لوسیون را روی اسفنج ریخته و همه سطوح محصول 
م زدن به پوست بدن)  رِ چرمی را با این لوسـیون (به ضخامت �ِ
آغشته �نید و بعد از 30 دقیـقه با پد مخصوص یا ی� دستمال 

نخی تمیز سطح چرم را پرداخـــت نمایید تا لوسیون اضافی از 
سطح چرم جمع آوری و ظاهری شفــاف و زیبا به چرم ببخشد.

مورد استفاده:
ایجاد نرمی، لطافت و احیای انواع چرم بخصوص چرم های 

�وسفندی �ه در پوشا� چرمی و مبلمان مورد  استفاده 
قرار می �یرند. 

بی رن� مناسب برای تمامی رن� هاو محصوالت چرمی. 

دوره مصـرف: 
از این لـوسـیون در محصـوالت چـرمـی در فصل های پاییز و 
زمـسـتان مـاهــانه 2 بار و در پـوشــا� چـرمـی پـس از پایان 

فصـل زمستـان استفاده می شود.

پس از استفاده از لوسیون، محصول چرمـی باید در داخل �اور 
ن�هداری شود، اما زیـپ �اور تا استفاد بعدی باز باشد تا از بروز

 رطوبت احتمالی جلو�یری شده و آسییب به چرم وارد نشود.

نکتـه مهــم: 
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روش استفاده: 

درعــرض چــند ثانیه چرم ها را بـراق وجال می دهد، زیرا این 
مناسب   �ه   شــده  تصـفیه  روغن های  تر�یــب  از  محصــول 

بافت چرم است تهیه شده و قابل استفاده برای تمامی رن� ها 
می باشد، ضمن آن�ه فاقد هر�ونه حالل است.

قبل از استفاده با دستمال و یا فرچه مخصوص بلرتو سطح
چـرم را از هــر �ـونه آلـود�ـی پا� �ـنید، سـپـس تـمـامـــی 
قسمت های محصول چرمی را پولیش نمایید، در این حــالت

به سرعت سطح چرم براق شده و جال می یابد.
ی�  از   پس  توانــید  می  بیشــتر،  نرمی  و  درخشــش  جهــت 
ساعت �ه مواد �امال جــذب چرم شد سطح چرم را با  دستمال 

نخی تمیز و یا با فرچه مخصوص بلرتو پرداخت نمایید.

مورد استفاده:
 انواع محصوالت چرمی �یف، �فش، �اپشن �ه موجب نرمی،

می �ردد.  آنها  جالی  و  لطافت 
رن� ها و محصوالت چرمی. تمامی  برای  مناسب  رن�  بی 

 جهــت جال و نیز نرمی بافت چرم می توانــید در هفته 2 بار 
از این پولیش استفاده �نید.

 پولیش روغنى 

دوره مصـرف: 
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روش استفاده: 

 این �رم از روغن های خایص تهیه شده �ه نقش مهمی در نرم ن�هداشتن بافت  
تا  و  دهد  ادامه  طبیـعی  تنفس  به  همچنان  چرم  می شود   مــوجب  و  داشته  چــرم 
را  چرمی  محـصول  محافظت  و  �رده  جلو�یری  چرم  بافت  به  آب  ورود  از  حدودی 
طبیعی،  و  �یاهی  مواد  این  از  اسـتفاده  با  ترتیب  بدین  داشت.  خواهــد  پی  در 

زیبایی و لطافت چرم همچنان حفظ خواهد شد.

این مـحـصـول به صـورت بـی رن� بوده و برای همه محصوالت چرمی و با هـر رنـ�ــی
 قــابــل اسـتـفاده می باشد. قبل از استفاده از این �رم، سطح چرم را با دستمال تمیز 
�امال از آلـود�ـی ها پا� �ـرده و  با مقداری از �ـرم  سطح محصول چرمی را آغشته 
30 دقیقه با استفاده از دستمال نخی تمیز و یا فـرچه مخصوص بلرتو سطـح  و پس از 

چرم را پرداخت نمایید.

مورد استفاده:
احیا �ننده �یف، �فش، �اپشن و نرم �ننده چرم های �هنه

 و دارای بافت خش�.  
بی رن� مناسب برای تمامی رن� ها و محصوالت چرمی.

دوره مصـرف: 

با توجه به استفاده از محصوالت چرمی هفته ای ی�بار می توان 
از �رم روستی� استفاده نمود و بین هربار استفاده و با �ثیف 

شدن چرم فقط �افی است سطح چرم را با دستمال تمیز و یا 
فرچه های مخصوص بلرتو پرداخت و براق نمایید.

کـرم مراقبــت کننـده 
روستیک (نرم کننده چرم)
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روش استفاده: 
 سطح  چرم را با مقداری از این �رم به �م� اسفنج به طور ی� نواخت آغشته و  سپس 

اجازه دهید  �امال خش� شود تا ظاهر چرم �می مات �ردد. زمان خـــــشــــ� شـــدن 
وابسته به دمای محیط می باشد و پس از خش� شدن با پد یا فــرچــه  مخصوص بلرتو 

چرم را پرداخت و پولیش نمایید.

مورد استفاده:

دوره مصـرف: 

 برای چـرم هـایی �ه بـیــشـتـر مـورد اسـتـفـــاده قرار �رفته مانند 
�یف، �فش �ه نیاز به پوشش رن� قویتری دارند.

رن� بندی:  سفید، طویس، زرد، آبی، زرش�ی، سرمه ای، قرمز و عسلی. 

پس از هربار استفاده از �رم مراقبت، محصوالت چرمی را می توان تا 
چند بار استـفاده و با ی� دستـمال نخی تمیز و یا با پد مخصوص 

بلرتو مجدداً چرم را پولیش دهید تا براق و شفاف شود.

این مـحــصـــول در مــقــایــسه با محصــوالت دی�ر دارای رنـ�ـدانه 
بیشتری بوده و مناسب چرم های �هنه و استفاده شده می باشد و 

ظاهری جوان و شاداب  را به چرم می بخشد.

نکتـه مهــم: 

کرم مراقبت از چرم 
"اکـس کلـوسـیو"

استــفاده از این �ـرم، چــــرم �فــش را �امال تغــذیه و معـــالـجـه مـی �ـند و مـوجـب 
مراقبـــت انحـــصاری و خاص از رویه چـــرمی �فش خواهد شد، زیرا  این �ــــرم �امال 

�یاهــی است و باعث تنفس طبیـعی چرم می شود.
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روش استفاده: 

مورد استفاده:

دوره مصـرف: 

برای محصوالت چرمی �یف و �فش �ه به تاز�ی مورد استفاده
 قرار �رفته اند.

رن� بندی: مش�ی، قهوه ای و بی رن�.

پس از هربار استفاده از �رم، محصوالت چرمی را می توان تا چند بار 
استفاده �رد و در هر بار استفاده با ی� دستمال نخی تمیز و یا پد 

مخصوص بلرتو مجددا چرم را پولیش دهید تا براق و شفاف شود.

کرم مراقبت از چرم 
"شـــو کـــرم"

این �رم باعث درخشش محصوالت چــرمی می شود.این محـصول برای چــرم هــــای 
صاف با �یفیــت باال و �م �ـار�ــرد�ه نیاز به محافظت و شادابی دارد انتخابی ایده 

آل است.

 سطح چرم را با مقداری از �رم به �م� ی� اسفنج به طور ی�نواخت آغشته �رده و 
سپس اجــازه دهید �امال خـــشـ� تا ظاهر چرم �می مات شود زمان خـشـ� شــدن

 وابسته به دمای محیط می باشد. 
پــس از خــشــ� شــدن با پد مـخـصـوص یا فـرچه مـخصـــوص بلرتو چرم را پرداخت  و 

پولیش نمایید.
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روش استفاده: 

مواد استفاده شده در این محصول �امال طبیعی بوده و با استفاده 
از مواد نانو تا حد زیادی از ورود آب به �فش جلو�یری می �ند 
و زمانی �ه شما به سرعت می خواهید �فش خود را جال دهید 

این محصول انتخابی مناسب خواهد بود.

قبل از استفاده سطح �فش را از �رد و غبار و خا� به طور �امل
تمیز �نید، سپس با �می فشار به اسفنج باالی وا�س مایع، آن
را به تمامی قسمــت های �فش آغشته �نید و اجازه دهـید تا 
�امال خشـ� شود. بعد از آن می توانــید �فش �امال شفاف و 

براق خود را مشاهد �نید.

مورد استفاده:

دوره مصـرف: 

برای انواع محصوالت چرمی به خصوص �فش �ه به سرعت نیاز 
به براق شــــدن و تا حـــدودی پـوشــــش رنـ�ـی دارند انــتــخـــابـی 

مناسب است.
رن� بندی: مش�ی، قهوه ای و بی رن�. 

اســتــــفــاده از این وا�ــس بستــ�ی به دفــعــات اســـتــفـــاده از 
محصوالت چرمی دارد. 

واکس مایع براق کننده "سلف شاین"
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روش استفاده: 

 این محصـــول از انواع روغـــن های %100 طبیــعی و مــواد مخصوص وا�س ساخـته
از بین برنده خش ها و شده است �ه محــافظ چرم، آبرسان، تقـــویت �ننده چرم، 

خط های سطحی ایجـاد شده بر روی چرم و همچنین ضد آب �ننده بوده و منافذ 
چرم را نمی بندد.

ابتدا  محصول را �امال تمیز �رده و  بعد سطح چرم را با روغن چرم  به �م� ی�
 اسفنج به صورت دورانی آغشـــته نمایید و پس از انجــام این مرحــله حدود  نیم ساعت 
منتظر می مانیم تا روغن و مواد وا�س �امال به بافت چرم نفوذ نماید، در این حــالت 

رخ چــرم حالت مات به خــود می �یرد، سپس با دستمال نخی  تمیز و یا پد مخصوص
بلرتو سطح چرم را به خوبی جال می دهیم.

مورد استفاده:

دوره مصـرف: 

این نوع روغن مناسب انواع چـرم بـخـصوص چـرم هـای �ـیـــف و 
�فش با رخ �امال صاف می باشد تا جالی بهتری به چرم ببخشد.  

بی رن� مناسب برای تمامی رن� ها و محصوالت چرمی.  

ماند�ـاری این وا�س طــوالنی بوده و در هنـ�ام جــــذب �رد و غبار با 
دستمال نخی تمیز نمایید. 

این محصول م�مل انواع �رم وا�س های بلرتو بوده و پس از استفاده
 از �رم وا�س ها، مصرف وا�س روغن چرم پیشنهاد می �ردد.

 واکس روغن چرم
"لـدر گـریــس"
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روش استفاده: 

این محصــول از  انواع تمــیز �نــنده های چرم با طیــف مالیم می باشد و بر روی همه 
آبرسان،  محصــول  این  باشد  می  استفاده  قابل  رن�ها   تمــامی  و  چرمی  محصــوالت 

محافظ و تمـیز �ننــده چــرم بوده و با مواد �امال  طبیعی موجب افزایش عمر چرم
 می شود.

ابتدا محصــول را از هر�ونه �رد و خا� تمــیز �رده و سطــح چرم را با ژل تمیز �ننده
 آغشته می �نیم  و پس از خشــ� شدن، با دستمال تمیز سطح چرم را پا� می �نیم.

مورد استفاده:

دوره مصـرف: 

 این محصول م�مل انواع �رم وا�س ها بوده و پس از مصرف 
الزم می باشد �ه از �رم وا�س مناسب با رن� چرم استفاده �ردد 

تا چرم شفافیت و براقیت خود را پس از تمیز شدن بدست آورد.
بی رن� مناسب برای تمامی رن� ها و محصوالت چرمی. 

بســـت�ی به نیاز  و �ثــیف شدن سطــح محصــول چـرمی قابل 
استفاده می باشد.

ژل تمیز کننده چرم 
"ژل کـلـیـنــر"
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روش استفاده: 

این محصول از مـواد اولیه �یاهی تولید و هیچـ�ونه آسیــیب به چرم وارد نمی �ند و
عالوه بر این�ه تمـیز �ننده با طیف مالیم برای سطـح چرم است، بافت آن را  نیز نرم،
چرمی  محصوالت  روی  بر  رن�ی  تغییر  و  تیر�ی  ایجـاد  و  �ند  می  شـفاف  و  لطیف   

به وجود  نمی آورد.

دورانی  صورت  به  سپـس  و  تمیز�رده  خا�  و  �رد  هر�ونه  از  را  چـرم  سطح  ابتدا 
روی سطـح چرم را با الیه ای ناز� از ایـن �رم آغشته نمایـید و بعد از خش� شدن با 

ی� دستمال تمیز و یا پد مخصوص جال دهید.

مورد استفاده:

دوره مصـرف: 

بی رن� مناسب برای تمامی رن� ها و محصوالت چرمی. 

بست�ی به نیاز  و �ثیف شدن سطح محصول چرمی می توانید 
دهید. هدیه  آن  به  را  درخشش  تمیزی  بر  عالوه 

کرم تمیز و شفاف کننده
 چرم "کـلـین شـاین"
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روش استفاده: 

این �رم با فرموالسیون خایص تولید شده و محصوالت چرمی  را احیا و سریع براق می �ند.

قبل از استفاده، مـحـصوالت چـرمی را از �رد و خـا� تمیز �رده و سطح آن را با  ی� الیه 
ناز� از  این وا�س آغشته و سپـس اجازه دهید �امال خش� شود در نهایت  مـحـصول 

چرمی  براق و درخشان خواهید داشت.

مورد استفاده:
�فش، �یف، �ت، مبل، صندلی، دست�ش  و �یف پول است.

رن� بندی: مش�ی و بی رن�. 

دوره مصـرف:

کرم تیوپى براق کننده محصوالت چرمى

پس از هربار استفاده از �رم مراقبت، محصوالت چرمی را می توان تا 
چند بار استـفاده و با ی� دستـمال نخی تمیز و یا با پد مخصوص 

بلرتو مجدداً چرم را پولیش دهید تا براق و شفاف شود.



روش استفاده: 
سطح چـرم را با مقـداری از این �ـرم به �م�  اسـفـنج به طـور ی�

 نـواخت آغـشته و سپس  اجـازه دهید �امال خشـ� شـود تا ظاهر چــرم 
�می مات �ردد.

بعد از خـشـ� شدن با پد یا فرچه مخـصوص بلرتو چرم را پرداخت و
 پولیش نمایید.

مورد استفاده:

رن� ها و قطعات چرمی در خودرو. تمامی  برای  مناسب  رن�  بی 

این �ــرم از مــواد اولیه �ــیاهــی و ار�ــانــیـ� تولید  شده و باعث 
درخـــشش قــطــعات چــرمـــی در خــودرو  مــی شود،  عـمر طــوالنی
پــیش�یری از رن� رفت�ی  و  صدمات احــتمالی  اشــعــه خورشید از 

ویژ�ی های  این  محصول است. 

کرم مراقبت از چرم

B e l e r t o . c o m



روش استفاده: 
از فـاصـلـه ١٥ تا ٢٠ سـانیت متری به صورت ی�نواخت بر روی چـرم 

اسپری نموده و پس از ١٠ ثانیه با یـ� دسـتــمــال تـمـیـز ومـرطــوب 
پـا� نـمـایـیـد.

مورد استفاده:

بی رن� مناسب برای تمامی رن� هاو محصوالت چرمی. 

این مـحـصـول از مـواد اولیـه �ـیـاهی تولید و  هیچ�ونه آسییب به 
چـرم وارد نـمـی �ـند. ایــجاد لطافت و شـفـافـیت در بافـت چـرم از 

ویژ�ی های این اسپری تمیز �نند می باشد. 

اسپرى تمیز کننده انواع محصوالت چرمى

B e l e r t o . c o m
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روش استفاده: 

 �یــت درخــشان �ننده  محصــوالت چــرمی شــامل دو پد  از ابر و  پارچــه مـخـصــــــوص  
  وا�س های بلرتو طراحی و تولید شده است.

 با استفاده از  ابر مــوجــود در جعبه ، وا�ـــس را به ســطــح چرم  آغــشــته نمایید و پس از 
 خشـ� شدن با استفاده از پد پارچه ای محصول خود را به صورت  �امل پولیش  نمایید.

مورد استفاده:

�فش، �یف، �ت، مبل، صندلی، دست�ش  و �یف پول است

نکتـه مهــم: 

پس از استفاده طوالنی از اسفنج با توجه به جذب �رد و غبار 
باید تعویض شود زیرا سطح چرم را �در و مات خواهد �رد

 کیت درخشان کننده کفش
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روش استفاده: 
بعد از شـستشـویی اتـومبیل مقداری از مایع براق �ننده  را روی بدنه آن 

اسـپری نـمـوده و به �م�  اسفنـج  همه سطـح را آغشته نمایید. 
سپس بعد از خشـ� شدن با دسـتمـال نخی  و یا  پد مخصوص بلرتو 

جال دهید.

مورد استفاده:

درخشند�ی بدنه خودرو.

این محصول از مواد قدرتمند با بهره �یـری از  فناوری نوین تولید 
شده است. پـیـشـ�ــیـری از جـذب �ــرد و غــبار، صـاف و  صیقلی شدن 

بدنه خـودرو از ویژ�ی های این  اسپری می باشد.

اسپرى براق کننده بدنه اتومبیل
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براق کننده داشبورد

روش استفاده: 
ابتدا سطح مورد نظر  را از هر�ونه �رد و  خا� تمیز�رده و سپس 

به الیه ای ناز� از این �رم آغـشـته نـمایید و بعد از خـشـ� شـدن 
با یـ� دستمال تمیز و یا پد مخصوص جال دهید.

مورد استفاده:

داشبورد، رودری و سایر قطعات پالستی�ی  خودرو.

این محصول از مواد �ـیاهـی با بـهـره �یری از فناوری نوین تولید
 شده است.

پیش�یری از جذب �ـرد و غبار از ویژ�ی هـای این براق �ننده  
می باشد. 
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تمیز کننده داخل کابین خودرو

روش استفاده: 
مقداری از این لـوسیون تمیز �ننده  را بر روی سـطح اسـپـری �ـرده و

 بعد از ٣٠ دقـیقه با پد مــخـصوص تمیز و سپس یا ی� دستمال نـخـی
لوسیون اضافی از سطح آن را جمع آوری �نید تا ظاهری شفاف و زیبا

 به آن ببخشد.

این محصول از مواد قدرتمند با بهره �یـری از فناوری نوین تولید 
شده است. و هیچ�ونه آسییب به چرم، قطعات پالستی�ی و پارچه 

داخل �ابین خودرو وارد نمی �ند. 
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براق کننده الستیک

روش استفاده: 
بـعـد از شستشویی الستی� خـودرو مایع براق  �ننده را بر آن اسپری

 نموده و بوسیله ی� ابر  به صورت ی�سان آغشته نمایید.

این محصول از مواد قدرتمند با بهره �یـری از  فناوری نوین تولید 
شده است.

ایـجـاد درخـشند�ی و مـحافظت از السـتی� از  ویژ�ی این اسپری
 است.
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تمیز کننده رینگ و الستیک

روش استفاده: 
قـبل از مصرف محـصول را خـوب ت�ـان دهید. بعد از شـسـتشویی
 الستی�  و رین� خــودرو،  تمیز �ننده بلرتو  را بر روی آن اسپری �رده

٣٠ ثانیه با فرچه مخـصوص  پا� نموده  و سپس با آب  و  بعد از 
شسته شود.

ن�ته: در پایان شستشو بعد از خـشـ� شـدن  برای درخشند�ی 
بیشتر  مـی تـوانید از بـراق  �ننده  الستی� بلرتو استفاده نمایید.

این مـحـصـول  با بـهـره �ـیـری از فـناوری نوین  تولید شده و داشـتن
 قدرت تمیز �ـنند�ـی باال  از ویژ�ی های این اسپری است.
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تمیز کننده موتور

روش استفاده: 
قبل از مصرف محصول را خوب ت�ان دهید و بر تمامـی قسـمت های

مـورد نظر اسـپری نموده و پس از �ذشت ی� دقیقه می توانید با
آب شستشو داده و یا با ی� دستمال تمیز �نید.

ن�ته مهم : در صورتی �ه در قسمت های موتور خودرو  دارای چربی 
بیش از حد مشاهده شد می توان استفاده از این اسپری تمیز �ننده را 

مجددا ت�رار �رد.

پا�  عنوان  به  است  شده  تهیه  خاص  فرمول  با  �ه  محصول  این 
�ننده ای قوی برای زدودن  �رد و غبار، روغـن و چـربی روی مـوتور 
خودرو  �ـاربرد  دارد. قدرت پا� �نند�ی باال ، �یفیت و عمل�رد 
عـالـی این اسپری ویژ�ی مهمی اسـت �ه مورد  تایید �ارشناسان

  قرار �رفته است.
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اسپرى چربى زدا

روش استفاده: 

نحوه نگهدارى: 

نکته: 

تمـامـی قســمـت هــای مـورد نظر را �امال اسـپـری نـمـوده و پـس از 
�ــذشـت یـ� دقـیـقه می توانید با دستمال یا اسـفنج نـمـدار محل 
مورد نظر را پا� �نید، برای سطوح ناهموار از فرچه استفاده نمایید،

سپس با دستمال تمیز و نمدار سطح مورد نظر را پا� �نید.
تذ�ر: با تــوجــه به ویـژ�ـی و تـنـوع اجـنـاس در بازار ابـتـدا بــــخــش 
�ـوچـ�ی از آن را با اسـپری تـسـت �ـرده و در صــورت ســـاز�ـــاری با 

محصول مورد نظر از اسپری استفاده �نید.

این اسپری در دمای ١٠ تا ٤٠درجه سانیت �راد و دور از نور  مستقیم 
خورشید  و دسترس �ود�ان  ن�هداری شود.

هن�ام مصرف بهتر است ازدست�ش استفاده نمایید.

این مـحـصـول با فرمول خـاص تهیه شده و به عنوان پا� �ننده
قـدرتمند برای زدودن هر �ونه چربی و آلود�ی بر روی سطوح

مانند اجاق �از  و انواع ظروف قابل استفاده می باشد.
در واقع این اسپری با قدرت پا� �نند�ی باال  قادر است انواع 
روغــن و چربی ها را از روی تمام  محصوالت پخت و پز خان�ی و 

صنعیت از بین ببرد.
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