
Technisch datasheet
Aanpassingsdatum:27.01.2021 - Pagina 1/1

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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kettingolie

Speciale PTFE-formule
krachtig
wit: maakt een makkelijke visuele controle mogelijk

Dankzij een speciale PTFE-formule zorgt de hoogwaardige
kettingolie ervoor dat je fietsketting en andere bewegende delen
op je fiets extreem soepel lopen. Ideaal voor smering en
bescherming tegen vuil op fietskettingen, tandwielen, cassettes,
achterderailleurs en meer.

De witte olie maakt een gemakkelijke visuele controle van de
gesmeerde delen mogelijk.

De waterafstotende kettingspray laat jou en je fiets niet in de steek,
zelfs niet bij zwaar gebruik en natte omstandigheden!

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

technische gegevens

Kleur weiß - gelblich

Dichtheid bij +20°C (68°F) (DIN51757) 0,93 g/cm³

Kenmerken Met PTFE

Kinematische viscositeit basisolie  (+40 °C DIN 51562) ca. 124 mm²/s

Temperatuursbestendigheid -40 bis +80 °C

Oppervlakken voorbehandeling
Behandel de plekken rond aandrijf en bewegende delen voor met
WEICON aandrijfreiniger.

Verwerking
De kettingolie met behulp van de doseerpunt gelijkmatig op de
binnenkant van de schone, droge fietsketting aanbrengen en en
draai de crank twee of drie keer achteruit zodat de olie alle
openingen tussen de kettingschakels kan doordringen.
Verwijder resterende olie met een droge doek.

Opslag
In originele verpakking gesloten houden Beschermen tegen direct
zonlicht. De opslagtemperatuur mag niet hoger dan +50°C zijn.
Houder op een koele, goed geventileerde plek bewaren. Droog
opslaan.

Veiligheid en gezondheid
Bij de verwerking van WEICON-producten moeten de
fysische-, veiligheids-, toxicologische- en ecologische informatie
en voorschriften uit onze Eg-veiligheidsinformatiebladen
(www.weicon.de) in acht worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

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


