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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Fiets-onderhoudsset

reinigen
onderhouden
smeren

Jouw fiets is je dagelijkse begeleider -  of het nu gaat om een tocht
door het bos, over de onverharde weg in de bergen of de normale
rit naar de stad of naar het werk.

Jouw fiets staat voor je klaar in alle weersomstandigheden - regen,
sneeuw of zonneschijn.

Om jouw fiets na lange tochten weer schoon en fit te maken,
hebben wij voor het reinigen en onderhouden van je fiets de
WEICON fiets-onderhoudsset ontwikkeld.

De set bestaat uit hoogwaardige speciale producten en biedt je
alles wat je nodig hebt om je fiets schoon te maken, te beschermen
en te smeren.

Of het nu een e-bike, mountainbike, gravelbike, racefiets,
trekkingfiets, stadsfiets, omafiets of vouwfiets is - de set is geschikt
voor alle soorten fietsen.

De set bevat een speciale fietsreiniger, aandrijfsreiniger,
multischuim, schroefvergrendeling, montagepasta,
onderhoudsspray PTFE, kettingolie, pompsproeier, rondselborstel,
bandenlichter, microvezeldoek, spons en wegwerphandschoenen.

Kleine tip: We raden aan om voor de reiniging lauwarm water te
gebruiken.

Beschikbare verpakkingsgroottes:


