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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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Sürücü temizleyici

temizler
yağıdan arınmış
malzemelere karşı nazik

Tahrik temizleyici, bisiklet zincirinin çalışma özelliklerini iyileştirir ve
arka vites değiştiricinin, zincirin ve dişlinin temel yağlaması korunur.

Güçlü özel temizleyici evrensel olarak kullanılabilir ve herhangi bir
kalıntı bırakmadan tamamen temizler, yağdan arındırır ve buharlaşır.

Sprey, bisiklet zincirlerinden, aynakol dişlilerinden, dişlilerden, arka
vites değiştiricilerden ve jantlardan vb. Kiri temizler, yatak gresini
çıkarır, asit içermez ve işlenen yüzeylere zarar vermez.

Temizleyici, plastikler, kauçuk malzemeler veya karbon gibi hassas
yüzeyler için bile uygundur.

Kalıntı bırakmayan buharlaşma sayesinde, sürücü temizleyici
frenler ve fren yüzeylerindeki kiri çıkarmak için de kullanılabilir.

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.

Teknik bilgiler

Koku Çözücü

Özellikler güçlü,% 95 aktif bileşen içeriği

Raf ömrü 24 Ay

Renk Renksiz

AOX frei Evet

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

İşleme
Temizlenecek parçaya 5 cm mesafeden bolca püskürtün.
Sürücü temizleyicinin birkaç dakika çalışmasına izin verin.
Kaba kirleri birlikte verilen fırça ile temizleyin veya temiz bir bezle
silin

İnatçı kirler için işlem tekrarlanmalıdır.

Depolama
Konteyner basınç altında. Doğrudan güneş ışığından ve +50 ° C'nin
üzerindeki sıcaklıklardan koruyun.

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:
70215500 Sürücü temizleyici 500 ml

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


