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včetně příslušenství
RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považována za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace
poskytovány bez jakékoli záruky. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené aplikace nese
uživatel.
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OŠETŘUJÍCÍ SET
NA KOLO
ať už je to výlet lesem, po štěrkových cestách, na horách,
každodenní jízdu do města nebo do práce. Vaše kolo je věrným
společníkem bez ohledu na počasí - slunce, déšť nebo sníh.
Abychom Vám pomohli vyčistit a postarat se o kolo po dlouhých
cestách, máme pro Vás WEICON Ošetřující set na kolo.
Sada obsahuje vysoce kvalitní speciální výrobky a poskytuje vše
čištění, ochraně a mazání. Ať už máte elektrokolo, horské kolo, gravel
kolo, závodní kolo, trekkingové kolo, městské kolo, Dutch kolo nebo
skládací kolo - sada je vhodná pro všechny typy jízdních kol.

OŠETŘUJÍCÍ SPREJ

KOLO SE

LESK NA KOLO

STARÁ O VÁS /
LO
ARÁME O VAŠE KO
... A MY SE POST

čistič kola
ošetření pěnou
čistič pohonu
vyleštění kola

naolejování řetězu
ochrana závitů
zajištění šroubů

S tímto produktem můžete vyčistit kolo a vrátit mu
původní lesk! Sprej slouží jako čistič, ochrana proti korozi,
mazivo a kontaktní sprej, to vše v jednom produktu. Díky
speciálnímu složení s PTFE lze použít na
všechny povrchy na kole.

70250150

OLEJ NA ŘETĚZ

ČISTIČ JÍZDNÍCH KOL

MAZÁNÍ ŘETĚZU KOLA

VYČISTÍ VAŠE KOLO

Díky speciálnímu složení s PTFE zajišťuje účinný olej na řetězy
extrémně hladký chod vašeho řetězu a dalších pohyblivých ástí na
kole. Ideální pro mazání a ochranu proti znečištěnířetězu, řetězového
kola, kazety, přehazovačky a koleček. Bílý olej umožňuje
snadnou vizuální kontrolu mazaných oblastí.
Před použitím protřepejte.

Čistič jízdních kol odstraňuje nečistoty, odmašťuje a
je vhodný pro všechny kovové povrchy, plast, gumu,
karbon a hliník. Účinný čistič odstraní rovnoměrně
odolnou špínu, jako je olej,zaschlé bahno, prach,
mastnotu a pryskyřice.

+
70111.013

≤1 : 40

70700030

MULTIPĚNA
MULTIPĚNOVÝ ČISTIČ
Výkonný pěnový čistič odstraňuje odolné nečistoty,
jako jsou zbytky hmyzu, šmouhy a vrstvy nečistot
dokonce i z lakovaných povrchů. Z předního světla, řídítek,
převodů, rámu, ráfků, výpletu, pedálů,
sedla, blatníků a zadního světla. Multipěnu
lze také použít k čištění příslušenství: cyklistická helma,
dětská sedačka, sedlová brašna nebo přívěs na kolo.
Jemně odstraňuje skvrny z textilu.
70111.014

ANTI-SEIZE HIGH-TECH
CHRÁNÍ ŠROUBOVÉ SPOJE
Anti-Seize High-Tech slouží jako korozní
ochrana a vysoce výkonná montážní
pasta pro extrémně namáhané šroubové spoje
na kole. S pastou mohou šrouby odolávat
zadření a pedály a rychloupínáky
lze v případě potřeby bezpečně znovu demontovat.
26100000

ČISTIČ POHONU JÍZDNÍHO KOLA

WEICONLOCK
AN 302-43

ČISTÍ POHON KOLA
Účinný speciální čistič je vhodný
pro univerzální použití a čistí, odmašťuje
a odpařuje se bez zanechání zbytků.
Sprej odstraní nečistoty na řetězu, ozubených
kolečkách, přesmykači, ráfcích atd.

ZAJISTÍ ŠROUBY
S WEICONLOCKem AN 302-43 můžete zabezpečit
všechny šroubové spoje na Vašem kole. Ať už
pojedete na dlažebních kostkách nebo z
kopce - šrouby už se nevytřepou!
30243003

70111.015
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OŠETŘUJÍCÍ SET
NA KOLO
ať už je to výlet lesem, po štěrkových cestách, na horách,
každodenní jízdu do města nebo do práce. Vaše kolo je věrným
společníkem bez ohledu na počasí - slunce, déšť nebo sníh.
Abychom Vám pomohli vyčistit a postarat se o kolo po dlouhých
cestách, máme pro Vás WEICON Ošetřující set na kolo.
Sada obsahuje vysoce kvalitní speciální výrobky a poskytuje vše
čištění, ochraně a mazání. Ať už máte elektrokolo, horské kolo, gravel
kolo, závodní kolo, trekkingové kolo, městské kolo, Dutch kolo nebo
skládací kolo - sada je vhodná pro všechny typy jízdních kol.

OŠETŘUJÍCÍ SPREJ

KOLO SE

LESK NA KOLO

STARÁ O VÁS /
LO
ARÁME O VAŠE KO
... A MY SE POST

čistič kola
ošetření pěnou
čistič pohonu
vyleštění kola

naolejování řetězu
ochrana závitů
zajištění šroubů

S tímto produktem můžete vyčistit kolo a vrátit mu
původní lesk! Sprej slouží jako čistič, ochrana proti korozi,
mazivo a kontaktní sprej, to vše v jednom produktu. Díky
speciálnímu složení s PTFE lze použít na
všechny povrchy na kole.

70111.016

OLEJ NA ŘETĚZ

ČISTIČ JÍZDNÍCH KOL

MAZÁNÍ ŘETĚZU KOLA

VYČISTÍ VAŠE KOLO

Díky speciálnímu složení s PTFE zajišťuje účinný olej na řetězy
extrémně hladký chod vašeho řetězu a dalších pohyblivých ástí na
kole. Ideální pro mazání a ochranu proti znečištěnířetězu, řetězového
kola, kazety, přehazovačky a koleček. Bílý olej umožňuje
snadnou vizuální kontrolu mazaných oblastí.
Před použitím protřepejte.

Čistič jízdních kol odstraňuje nečistoty, odmašťuje a
je vhodný pro všechny kovové povrchy, plast, gumu,
karbon a hliník. Účinný čistič odstraní rovnoměrně
odolnou špínu, jako je olej,zaschlé bahno, prach,
mastnotu a pryskyřice.

+
70205500

≤1 : 40

70111.017

MULTIPĚNA
MULTIPĚNOVÝ ČISTIČ
Výkonný pěnový čistič odstraňuje odolné nečistoty,
jako jsou zbytky hmyzu, šmouhy a vrstvy nečistot
dokonce i z lakovaných povrchů. Z předního světla, řídítek,
převodů, rámu, ráfků, výpletu, pedálů,
sedla, blatníků a zadního světla. Multipěnu
lze také použít k čištění příslušenství: cyklistická helma,
dětská sedačka, sedlová brašna nebo přívěs na kolo.
Jemně odstraňuje skvrny z textilu.
70200400

ANTI-SEIZE HIGH-TECH
CHRÁNÍ ŠROUBOVÉ SPOJE
Anti-Seize High-Tech slouží jako korozní
ochrana a vysoce výkonná montážní
pasta pro extrémně namáhané šroubové spoje
na kole. S pastou mohou šrouby odolávat
zadření a pedály a rychloupínáky
lze v případě potřeby bezpečně znovu demontovat.
70107.049

ČISTIČ POHONU JÍZDNÍHO KOLA

WEICONLOCK
AN 302-43

ČISTÍ POHON KOLA
Účinný speciální čistič je vhodný
pro univerzální použití a čistí, odmašťuje
a odpařuje se bez zanechání zbytků.
Sprej odstraní nečistoty na řetězu, ozubených
kolečkách, přesmykači, ráfcích atd.

ZAJISTÍ ŠROUBY
S WEICONLOCKem AN 302-43 můžete zabezpečit
všechny šroubové spoje na Vašem kole. Ať už
pojedete na dlažebních kostkách nebo z
kopce - šrouby už se nevytřepou!
70111.020

70215500
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TMR s.r.o.

Mniší 160
CZ-742 21 Kopřivnice
Česká Republika
phone +42 (0) 602 725 634
info@spreje.cz
www.spreje.cz
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RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ

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