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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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Soluție curățare transmisie biciclete

curăță
degresează
nu atacă materialele

Spray-ul de curățare transmisie biciclete îmbunătățește
funcționarea lină a lanțului bicicletei în timp ce lubrifierea de bază
a schimbătorului spate, a lanțului și a roții de lanț rămâne intactă.

Acest curățitor eficient special este un produs cu utilizări multiple
deoarece curăță, degresează și se evaporă fără a lăsa urme.

Spray-ul înlătură murdăria de pa lanțul bicicletei, zalele lanțului,
roata de lanț, schimbătorul din spate, jante, etc; de asemenea
înlătură vaselina scursă din rulmenți, nu conține acizi și nu atacă
suprafețele tratate.

Soluția de curățare este potrivită chiar și pentru suprafețe sensibile,
cum ar fi materialele plastice, cauciuc sau carbon.

Grație evaporării fără urme, Soluția de curățare transmisie poate fi
utilizată și pentru înlăturarea murdăriei de pe frâne și suprafețele
adiacente.

Soluția de curățare este potrivită 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.

Date tehnice

Miros de solvent

Caracteristici foarte eficient, 95% conținut de substanțe active

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea fără culoare

AOX frei Si

* AOX = Halogeni Organici Absorbabili
(compuși ai clorului, bromului și iodului)

Aplicare
- aplicați din abundență de la o distanță de 5 cm pe piesele care
se doresc a fi curățate
- așteptați timp de câteva minute ca Soluția de curățare transmisie
biciclete să acționeze
- înlăturați murdăria grosieră cu peria de curățare pinioane
recomandată sau cu laveta din microfibră.
- În cazul murdăriei persistente repetați procedeul.

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

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.ro).

Unități de ambalare disponibile:
70215500 Soluție curățare transmisie biciclete 500 ml

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


