TECHNISCHE FICHE

MULTIFUNCTIONELE ONTVETTER
Veilig op alle materialen
Voor transmissies en andere onderdelen

Technische Eigenschappen
• Kleur: kleurloos.
• Geur: lichte solventgeur.
• Toestand bij kamertemperatuur:
vloeibaar.
• Kookpunt: 138°C - 175°C.
• Dampdruk: 1,0 KPA 20°C.
• Soortelijk gewicht: 0,72 - 25°C.
• Ontvlammingstemperatuur: 27°C.
• Zelfontbranding: 208°C.
• Houdbaarheid: 12 maanden.

Product
Karakteristieken
Degrease is een snelle, grondige en veilige diep-ontvetter voor alle mechanische
fietsonderdelen en alle oppervlakken.
Degrease verwijdert olie, vetten, teer en lijmresten zonder de ondergrond aan te
tasten.
Tegelijk is Degrease veilig te gebruiken op alle fietsonderdelen.
Het verwijdert alle mogelijke oliën, vetten, wax, lijmrestanten en teerresten van
de fietskader en alle bewegende onderdelen.
Toepassingen

Verpakking

• Snel en grondig ontvetten van schijf- en trommelremmen, schakelapparaat,
plateau, cassette, balhoofd, trapas, ... .
• Verwijderen van oude smeermiddelen uit rollagers.
Degrease - 500ml
977170924
• Verwijderen van lijmresten.
Degrease - 1L
977190924
• Verwijderen van teer- en vetvlekken (kader, banden, ...).
• Verwijdert olie, vet, siliconen, wax, teer, asfalt, lijmrestanten, ... van inox,
aluminium, lak, rubber, carbon, textiel, ... .
• Verwijderen van ‘vette’ vlekken op matte fietskader.
• Verwijdert alle Bike7 producten: Lubricate, ... .

Gebruik
• Als je enkel je transmissie wil reinigen:
Spuit Degrease op je cassette, ketting, crankstel en derailleur wieltjes terwijl je de ketting doet draaien. Laat even inwerken.
Herhaal dit nog éénmaal om het mengsel Degrease/oude opgeloste olie te verwijderen uit de ketting. Wrijf daarna je transmissie
met een droge microvezeldoek en/of blaas je transmissie droog met perslucht.
• Als je je fiets ook wilt reinigen:
Breng Degrease op dezelfde manier aan voordat je begint je fiets te reinigen (als de fiets nog droog is). Laat Degrease even
inwerken. Spuit dan je hele fiets nat en spuit dan Bike7 Clean op de hele fiets samen met de transmissie. Als Bike7 Clean in
contact komt met Degrease emulgeert die zodat de vervuiling opgetild wordt en makkelijk te weg te spoelen is.
• Voor andere toepassingen:
Aanbrengen, even laten inwerken en droogvegen met een zuivere microvezeldoek.
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