
Čistenie kožených sedadiel 2017. 

Po otestovaní  viacerých prípravkov  s konečným rozhodnutím za mňa odporúčam prípravky od 

DODO.  Čistenie DODO JUICE SUPERNATURAL LEATHER CLEANER 

 

Pre jemné povrchy a málo zašpinené odporúčam nastriekať na mikroutierku a jemne očistiť. Pre 

pórovité a silne znečistené miesta sa mi osvedčila kefa na textil a zubná kefka v mieste zošívania. 

Neodporúčam striekať rovno na kožu, môže spôsobiť pigmentové bodky. 

U mňa zabralo čistenie jedného sedadla 2 hodiny.  

Keďže majú sedadla už niečo za sebou čistič som trosku zriedil s vodou v pomere 3:1. 

Pri čistení na handričke okrem čiernej špiny bola aj červená farba. Predpokladám, že sú to pozostatky 

farebného krému použitého predtým na ošetrenie. Keďže sa pri čistení koža neleptala a nešla dole. 

Sedák - vľavo čistená časť, vpravo pred čistením.   / detail 

        

 



Opierka  (ide to aj lepšie je potreba použiť zubnú kefku či kartáčik obr 2). 

      

S kartáčikom detail. 

 

 

 

 



Medzi čistením a ošetrením som osobne vzhľadom na zostarnutie kože som použil  

COLOURLOCK ELEPHANT / SLONÍ TUK NA KŮŽI. Do kože sa vmasíruje a nechá vsiaknuť ideálne 24 

hodín. Ide to handričkou alebo aplikátorom. Osobne som to u stvrdnutých častiach masíroval ručne.  

Potom prebehol hubkou. Po vsiaknutí zvyšky odstránime mikroutierkou.  

Povrch ostáva pocitovo mastný z toho dôvodu je potreba ešte ďalšie ošetrenie. 

 

Následná  impregnácia s DODO JUICE SUPERNATURAL LEATHER ULTRA-HIGH PERFORMANCE 

SEALANT . Nanesenie jemnou hubkou alebo handričkou. Mne sa osvedčila hubka. Výsledný povrch je 

matnejší. 

 

Výsledok čistenia a rozdiel v impregnácii. 

vľavo čistenie + sealant    *   stred pred čistením    *    vpravo čistenie + sloní tuk

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Správanie sa kože po ošetrení. Tlak prstom na opierku. 

pred čistením 

 

po čistení + sloník 

 



po čistení + balzam 

 

Doteraz používaný  Renapur. Čistič nie je tak oslnivý, ale balzam je super. Sedadla sa veľmi nelepia ani  

nešmýkajú.  

 

Koho som zaujal a inšpiroval tak prajem veľa trpezlivosti. 

Pripomienky, postrehy a diskusiu poprosím do vzkazov.  

Jedno balenie 500ml vystačí na 3-4 páry sedadiel.  

V prípade že by mal niekto záujem a boji sa kupovať celú sadu nech ma kontaktuje dohodneme sa na 

vzorke pre jedno čistenie.   

Paľo. 


