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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Spray de întreținere PTFE

4-in-1: soluție de curățare, protecție anticorozivă, lubrifiant și
spray de contact
formulă specială cu PTFE
rezistent la intemperii

Cu ajutorul acestui produs de întreținere puteți să îi redați bicicletei
dumneavoastră luciul inițial.

Spray-ul servește ca și soluție de curățare, protecție anticorozivă,
lubrifiant și spray de contact, prezente toate într-un singur produs,
iar grație formulei sale cu PTFE acesta întreține delicat și eficient
toate suprafețele de pe bicicletă (de ex. cadrul, spițele, apărătorile
de noroi). În același timp produsul de întreținere lasă în urma lui un
strat protector lucios, rezistent la intemperii și nelipicios.

Spray-ul este de asemenea potrivit pentru lubrifierea
componentelor mecanice sau pentru întreținerea contactelor
electrice.

Protecție perfectă pentru bicicleta dumneavoastră- chiar și pe timp
de iarnă!

Spray-ul de întreținere PTFE este potrivit pentru toate tipurile de
biciclete: bicicletă electrică, mountain bike, biciclete de teren,
bicicletă de curse, de trekking sau de oraș, bicicletă retro, pliabilă
și multe altele.

Important: A nu se utiliza pe discurile/ garniturile de frână sau pe
cauciucuri!

Date tehnice

Miros de vanilie

Caracteristici cu PTFE

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea gălbuie

Vâscozitatea cinematică (DIN 51562) la +40°C 21 mm²/s

Vâscozitatea cinematică (DIN 51562) la +100°C 4 mm²/s

Rezistența la temperatură între-50 și +210 °C

Pregătirea suprafeței
Curățați suprafețele cu Soluția WEICON de curățare biciclete sau
cu WEICON curățare transmisie

Aplicare
înainte de utilizare se agită bine recipientul și se aplică numai pe
suprafețe uscate
aplicați spray-ul în mod uniform și lustruiți cu o cârpă moale
înainte de depozitarea pe timp de iarnă, aplicați spray-ul din
abundență și nu îl ștergeți

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui
si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Unități de ambalare disponibile:
70250150 Spray de întreținere PTFE 150 ml

Produse conexe:
15842001 Pompa de pulverizare Standard,
99950251 Perie curățare pinioane,
99950252 Burete,
99951100 Lavetă circulară din microfibră,


