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Ošetřující sprej PTFE

4 v 1: čistič, ochrana proti korozi
mazivo a kontaktní sprej
speciální receptura s PTFE
odolný vůči povětrnostním vlivům

Předpříprava povrchu
Nejprve ošetřete povrchy WEICON Čističem kol
nebo WEICON Čističem pohonu jízdních kol

sp
re

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
spolehlivě udržuje a chrání všechny povrchy na
Vašem kole (např. rám, výplet, blatníky). Současně
produkt zanechává lesklý, odolný, nelepivý ochranný
povlak. Sprej je vhodný také k mazání mechanických
součástí nebo k udržování elektrických kontaktů.
Dokonalá ochrana pro vaše kolo - i v zimě!
Ošetřující sprej s PTFE 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.
Poznámka: Nepoužívejte na brzdové kotouče /
brzdové obložení nebo na pneumatiky!
Technické údaje
Parametry
Skladovatelnost
Odstín

neutírejte

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

Dostupné velikosti:
70111.016
Ošetřující sprej PTFE 150 ml

vanilka

s PTFE

24 měsíců

nažloutlý

Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C

21 mm²/s

Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C

4 mm²/s

ww

Teplotní odolnost

- před zimním uskladněním nastříkejte velkoryse a

w.

Zápach

Zpracování
- před použitím sprej dobře protřepejte a nanášejte
pouze na suchý povrch

-50 až +210 °C

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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