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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 de curățare biciclete

puternic, universal, neutru față de materiale

Soluția de curățare biciclete înlătură murdăria și degresează fiind
potrivită pentru toate suprafețele din metal, plastic, cauciuc,
carbon și aluminiu.

Această soluție de curățare este puternică și eficientă înlăturând
chiar și murdăria persistentă cum ar fi uleiul, noroiul uscat, praful,
resturile de vaselină sau rășini.

Această soluție de curățare se pretează pentru întreaga bicicletă-
de la ghidon la angrenaje, la cadru, cauciucuri, spițe, pedale, șa și
coș de bicicletă.

Soluția de curățare biciclete este foarte concentrată și poate fi
diluată cu apă într-o proporție de maxim 1:40. Pe lângă curățarea
manuală, această soluție poate fi utilizată și în aparate de spălare cu
presiune și pulverizatoare. Soluția de curățare nu conține solvenți
și este biodegradabilă.

Soluția de curățare biciclete 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 aproape fără miros

Caracteristici fără solvenți, compatibilă cu separarea uleiului, biodegradabilă

Culoarea albastră

AOX frei da

Rezistența la temperatură între +5 și 90 °C

Poate fi utilizat cu WPS 1500

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

Pregătirea suprafeței
Înlătură murdăria persistentă

Aplicare
- curățați bicicleta bine cu apă curată
- aplicați soluția de curățare pe întreaga bicicletă
- permiteți să acționeze timp de 3-5 minute
- curățați cu un burete curat
- tratați murdăria persistentă repetând procedeul de mai multe ori
- clătiți bicicleta foarte bine cu apă curată

Depozitare
A se pastra in recipientul original nedesfacut. A se proteja de razele
directe ale soarelui. Temperatura de depozitare nu poate depasi
+50°C. A se pastra recipientul intr-un loc racoros si aerisit. A se
pastra in loc uscat.

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:
70205500 Soluție de curățare biciclete 500 ml

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


