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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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Onderhoudsspray PTFE

4-in-1: Reiniger, corrosiebescherming, smeermiddel en
contactspray
speciale PTFE-formule
weerbestendig

Met deze onderhoudsspray kan je je fiets schoonmaken totdat hij
weer stralend glanst! De spray is reiniger, corrosiebescherming,
smeermiddel en contactspray in één product en zorgt dankzij
een speciale PTFE-formule voor een zachte en betrouwbare
verzorging van alle oppervlakken van je fiets (bijv. Frame,
spaken, spatbord). Het onderhoudsmiddel laat een glanzende,
weerbestendige beschermfilm achter zonder te plakken. Ook
geschikt voor het smeren van mechanische componenten of het
onderhouden van elektrische contacten.

De perfecte bescherming voor je fiets - ook in de winter!

De onderhoudsreiniger is geschikt voor alle soorten fietsen: E-
bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets,
omafiets, vouwfiets etc.:

Waarschuwing:  Spuit niet op remschijven / -blokken of banden!

technische gegevens

Geur vanille

Kenmerken Met PTFE

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur gelig

Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +40 °C 21 mm²/s

Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +100 °C 4 mm²/s

Temperatuursbestendigheid -50 tot +210 °C

Oppervlakken voorbehandeling
Oppervlakken met WEICON fietsreiniger of WEICON
aandrijfsreiniger voorbehandelen.

Verwerking
- Schud de spray voor gebruik en breng hem alleen aan op droge
oppervlakken
- Gelijkmatig opspuiten en polijsten met een zachte doek
- Spray goed en zonder afvegen voor overwintering aanbrengen

Opslag
Spuitbus staat onder druk Uit de zon en temperaturen van meer
dan 50°C houden.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

Accessoire:
15842001 Handsproeier, 500 ml
99950251 Rondselborstel,
99950252 Spons,
99951100 Microvezeldoek Circular,


