
TMR s.r.o. e-mail:   info@spreje.cz www.spreje.cz
Mniší  160, 742 21  Kopřivnice           tel.:   602 725 634 www.racny.cz

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
Zápach                                     rozpouštědlo

Parametry              vysoce účinný, 95 % obsah aktivní účinné látky

Skladovatelnost                                         24 měsíců

Odstín  bezbarvý

Bez obsahu AOX*        ano

* AOX = Adsorbovatelné organické halogenidy
(sloučeniny chloru, bromu a jodu)

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 zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat
fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické
údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70111.015 Čistič pohonu jízdních kol 500 ml

Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.ww
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