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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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Aandrijfsreiniger

reinigt
ontvet
materiaalvriendelijk

De aandrijfreiniger verbetert de loopeigenschappen van de
fietsketting en de basissmering van de achterderailleur, ketting en
tandwiel blijft behouden.

De krachtige speciale reiniger is universeel inzetbaar en reinigt,
ontvet en verdampt volledig zonder residuen achter te laten.

De spray verwijdert vuil van fietskettingen, kettingbladen,
tandwielen, achterderailleurs en velgen etc., verwijdert lagervet, is
zuurvrij en tast de behandelde oppervlakken niet aan.

De reiniger is zelfs geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals
kunststoffen, rubbermaterialen of carbon.

Door de residuvrije verdamping kan de aandrijfsreiniger ook
gebruikt worden om vuil van de remmen en remvlakken te
verwijderen.

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

technische gegevens

Geur oplosmiddel

Kenmerken Hoog rendement, 95% gehalte werkzame stof

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur kleurloos

AOX-vrij* ja

* AOX = Adsorbeerbare organische Halogeenverbindingen
(Chloor-, Broom- en Joodverbindingen)

Verwerking
- het te reinigen onderdeel op een afstand van ca. 5cm besproeien.
- laat de aandrijvingreiniger enkele minuten inwerken

- Verwijder grof vuil met de meegeleverde borstel of veeg het af
met een schone doek

Bij hardnekkig vuil moet het proces worden herhaald.

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

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,


