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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Bisiklet temizleyici

güçlü
evrensel
malzeme açısından nötr

Bisiklet temizleyici kiri temizler, yağdan arındırır ve metal, plastik,
kauçuk, karbon ve alüminyumdan yapılmış tüm yüzeyler için
uygundur.

Güçlü  temizleyici, yağ, topaklanmış çamur, toz, gres ve reçine gibi
inatçı kirleri gevşetir.

Bisiklet, temizleyici ile gidonlardan viteslere, şasiye, jantlara,
jant tellerine, pedallara, seleye ve bagaj rafına kadar tamamen
temizlenebilir.

Bisiklet temizleyici oldukça konsantredir ve maksimum 1:40
oranında suyla seyreltilebilir. El ile temizliğin yanı sıra yüksek
basınçlı temizleyiciler ve püskürtücüler içinde de kullanılabilir.
Temizleyici solvent içermez ve biyolojik olarak parçalanabilir.

Bisiklet temizleyici her tür bisiklet için uygundur: e-bisikletler, dağ
bisikletleri, çakıl bisikletleri, yarış bisikletleri, trekking bisikletleri,
şehir bisikletleri, Hollanda bisikletleri, katlanır bisikletler ve çok daha
fazlası. m.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler solvent içermez, yağ ayırma ile uyumlu, biyolojik olarak parçalanabilir

Renk Mavi

AOX frei Evet

Sıcaklık dayanımı -5 ila +90 arası °C arası

Uygun kullanım wps1500

AOX = Adsorbe Edilebilir Organik Halojen Bileşikleri
(Klor, brom ve iyot bileşikleri)

Yüzey ön işlemi
Kaba kirleri temizleyin.

İşleme
Bisikleti temiz suyla iyice durulayın
Bisikletin her yerine temizleyici püskürtün
3-5 dakika bekletin
Temiz bir süngerle silin
İnatçı kirleri tekrar bisiklet temizleyiciyle temizleyin
Bisikleti temiz, suyla iyice durulayın

Depolama
Orijinal ambalajında sıkıca kapalı tutun. Doğrudan güneş ışığından
koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi geçmemelidir. Kabı serin
ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kuru bir yerde saklayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini işlerken, EC güvenlik veri sayfalarımızdaki
(www.weicon.de) fiziksel, güvenlikle ilgili, toksikolojik ve ekolojik
veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
70205500 Bisiklet temizleyici 500 ml

Aksesuarlar:
15842001 El - Spreyi,
99950251 Dişli Fırçası,
99950252 Sünger,
99951100 MİKROFİBER BEZ,


