
Čistič pohonu jízdního kola

čistí|odmašťuje|materiálově -šetrné

Čistič pohonu jízdních kol zlepšuje plynulý chod řetězu
jízdního kola a základní mazání zadní přehazovačky, řetězu a
koleček zůstává nedotčeno.

Účinný speciální čistič je vhodný pro univerzální použití. Čistí,
odmašťuje a odpařuje se beze zbytků.

Sprej odstraňuje nečistoty z řetězů kol, přehazovačky, ráfků
atd., odstraňuje prosakující ložiskový tuk, je bez kyselin a
nenarušuje ošetřené povrchy.

Čistič je vhodný i na citlivé povrchy, jako jsou plasty, pryžové
materiály nebo karbon.

Díky odpařování bez zbytků lze prostředek Čistič pohonu
jízdních kol použít také k odstranění nečistot z brzd a
brzdových ploch.

Čistič je vhodný pro všechny typy jízdních kol: e-bike, horské
kolo, Glaver kolo, závodní kolo, trekkingové kolo, městské
kolo, holandské kolo, skládací kolo a mnoho dalších.

Technické údaje
Specifické vlastnosti vysoce účinný, 95 % obsah aktivní účinné látky

Zpracování
- ze vzdálenosti 5 cm velkoryse naneste na díly které se mají
čistit

- nechte Čistič jízdních kol několik minut působit

- hrubé nečistoty odstraňte doporučeným kartáčem na
ozubené kolo nebo látkou z mikrovlákna Circular

V případě odolných nečistot postup opakujte.

Skladování
Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním
zářením a teplotami nad +50°C.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v
našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

dostupné velikosti:
70215500 Čistič pohonu jízdního kola, 500 ml

Převodní tabulka
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Technické spreje

Čističe a odmašťovače

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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