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Je to jedno, či je to výlet lesom, po štrkových cestách
v horách, alebo len vaša každodenná jazda do mesta
- váš bicykel je vhodný na všetko. Preto sme vyvinuli
súpravu WEICON Bike Care Set pre dôkladné čistenie
a údržbu. Súprava obsahuje vysoko kvalitné špeciálne
výrobky, a poskytuje všetko, čo potrebujete na čistenie,
ochranu a mazanie vášho bicykla.

VÁŠ BIKE

Či už na elektrobicykel, horský bicykel, terénny bicykel,
závodný bicykel, trekingový bicykel, mestský bicykel,
holandský bicykel, alebo skladací bicykel - súprava je vhodná
pre všetky typy bicyklov.

... A MY PRE VÁŠ

BIKE

toty
Odstrániť hrubé nečis
Silno napeniť
Vyčistiť pohon

JE TU PRE VÁS /

bicykel
Naolejovať reťaz na
uvoľneniu
Zaistiť skrutky proti
jenia
Chrániť skrutkové spo

Vyleštiť bicykel

ČISTIČ NA BICYKEL
ODSTRÁNIŤ HRUBÚ NEČISTOTU
Čistič na bicykel odstraňuje nečistoty,
odmasťuje a je vhodný na všetky povrchy
vyrobené z kovu, plastu, gumy, uhlíka a
hliníka. Výkonný power-čistič uvoľňuje
odolné nečistoty, ako olej, zaschnuté
blato, prach, mastnotu a živicu.

+

70205500

≤1 : 40

MULTI-PENA
NAPENIŤ
Výkonný penový čistič odstraňuje odolné nečistoty,
ako sú zvyšky hmyzu, šmuhy a vrstvy nečistôt a to aj
z lakovaných povrchov. Multi-Penu je možné použiť
na úplné vyčistenie bicykla. Od predného svetla
bicykla po riadidlá, prevodové stupne, rámy, ráfiky,
špice, pedále, sedlo, blatníky až po zadné svetlo.
Multi-penu je možné použiť aj na čistenie
príslušenstva, ako sú cyklistické prilby,
detské sedačky, sedlové vaky, alebo prívesy
na bicykle, jemne odstraňuje aj škvrny z textílií.
70200400

ČISTIČ POHONU BICYKLA
OČISTIŤ POHON
Výkonný špeciálny čistič je možné
univerzálne použiť na čistenie,
odmasťovanie. Odparuje za bez zvyškov.
Sprej odstraňuje nečistoty z reťazí
bicyklov, prevodníkov, ozubených
kolies, zadných prehadzovačiek
a ráfikov atď.,
70215500
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PTFE OŠETROVACÍ SPREJ
VYLEŠTIŤ
S pomocou tohto Ošetrovacieho spreja
môžete svoj bicykel vyčistiť a prinavrátiť mu
lesk! Sprej slúži ako čistič, ochrana proti
korózii, mazivo a sprej na kontakty, v jednom
produkte. Vďaka svojmu
špeciálnemu zloženiu z PTFE,
ošetruje a spoľahlivo chráni všetky
povrchy na vašom bicykli.
70250150

OLEJ NA REŤAZ
NAOLEJOVAŤ
Vďaka špeciálnemu zloženiu z PTFE zaisťuje vysokovýkonný olej na reťaze, aby reťaz bicykla a ďalšie pohyblivé
časti bicykla bežali mimoriadne hladko. Ideálne na
mazanie a na ochranu pred nečistotami, na reťazi,
ozubených kolieskach pohonu, kazete, zadnej
prehadzovačke a iných dieloch bicykla. Biely olej
umožňuje ľahkú vizuálnu kontrolu namazaných
oblastí. Pred použitím dobre pretrepte.
70700030

ANTI-SEIZE HIGH-TECH
CHRÁNIŤ SKRUTKOVÉ SPOJENIA
Anti-Seize High-Tech slúži ako ochrana proti
korózii a montážna pasta pre extrémne
namáhané skrutkové spojenia na bicykli. Vďaka
tejto paste sa skrutky už nemôžu nikdy
zaseknúť a pedále, rýchloupínače je možné v
prípade potreby bezpečne znova demontovať.
26100000

WEICONLOCK
AN 302-43
ZAISTIŤ SKRUTKY
WEICONLOCK AN 302-43 sa dá použiť na zaistenie
všetkých skrutkových spojov na bicykli. Či už na
dlažobných kockách, alebo na zjazdoch - vaše
skrutky sa pri trasení už nikdy neuvoľnia!
30243003

www.weicon-sk.sk
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Dodávateľ WEICON v SR:
ALTIS Slovakia s.r.o.
Záturčianska 66 · 036 01 Martin
Tel. +421 (0) 915 447 613  
info@weicon-sk.sk · tel. / fax: 043 4220 258
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Váš odborný predajca:

Upozornenie: Údaje a odporučenia v tomto prospekte nepredstavujú žiadnu záruku vlastností. Vychádzajú len z výsledkov nášho výskumu a zo skúseností, a sú preto nezáväzné. Nemôžeme niesť zodpovednosť za dodržanie podmienok spracovania, pretože nám nie sú známe konkrétne podmienky aplikácie u používateľa. Môžeme len poskytnúť záruku na trvalo vysokú kvalitu našich výrobkov. Odporúčame vykonať dostatočný počet vlastných skúšok, či uvedený produkt poskytuje Vami požadované vlastnosti. Nároky z tohto dôvodu sú vylúčené. Za chybné, alebo úmyselne nesprávne použitie nesie zodpovednosť len používateľ.
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