e.c

z

Olej na řetěz kola

Díky speciálnímu složení s PTFE zajišťuje účinný
olej na řetězy extrémně hladký chod vašeho
řetězu a dalších pohyblivých částí na kole. Ideální
pro mazání a ochranu proti znečištění řetězu,
řetězového kola, kazety, přehazovačky a koleček. Bílý
olej umožňuje snadnou vizuální kontrolu mazaných
oblastí.
I při náročném používání a za mokra Vás a Vaše kolo
vodoodpudivý sprej na řetězy nezklame!
Olej na řetěz kola je vhodný pro všechny typy jízdních
kol: e-bike, horské kolo, Gravel kolo, závodní kolo,
trekkingové kolo, městské kolo, holandské kolo,
skládací kolo a mnoho dalších.
Technické údaje
Odstín

Předpříprava povrchu
Předošetřete hnací část a pohyblivé součásti
pomocí WEICON Čističe pohonu jízdních kol.
Zpracování
Naneste rovnoměrně olej na řetěz na kolo na vnitřní
stranu čistého a suchého řetězu pomocí
dávkovacího hrotu a poté dvakrát až třikrát otočte
klikou dozadu, aby olej pronikl do všech prostorů mezi
články řetězu.
Přebytečný olej odstraňte suchým hadříkem.
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vysoce efektivní
bílá: umožňuje snadnou vizuální kontrolu

Skladování
Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu.
Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací
teplota nesmí překročit +50°C. Uchovávejte obal na
chladném a dobře větraném místě. Skladujte na
suchém místě.
Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat
fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické
údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech.
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Hustota při +20°C (+68°F) (DIN 51757)
Parametry

0,93 g/cm³

s PTFE

Dostupné velikosti:
70111.017
Olej na řetěz kola 30 ml

w.

Kinematická viskozita základního oleje (+40°C DIN 51562)

ca. 124 mm²/s

-40 bis +80 °C

ww

Teplotní odolnost

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.
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