TECHNISCHE FICHE

TOTALE E-BIKE BESCHERMING
Droog reinigen
Smeermiddel voor onderdelen
Elektrische bescherming

Technische Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
Denisteit bij 20°C: 0,811.
Geur: Kenmerkend.
Dampdruk: 8,53 bar.
Kookpunt: 187°C – 300°C.
Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,81g.
Temperatuurbestendig: -80°C tot
+190°C.
Dynamische viscositeit bij 20°C: 1
mPa.s.
Kinematische viscositeit bij 20°C: 1
mPa.s. Based on Mineral oil.
Houdbaarheid: 12 maanden, droog,
koel en vorstvrij.
Veiligheidsmaatregelen: gelieve de
veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking
E-Protect - aerosol 500ml

Product
Karakteristieken
Geur- en kleurloos onderhoud van fietsen.
Voor het snel reinigen van fietsen: E-Protect lost vuil op (zelfs teervlekken), zodat
het makkelijk te verwijderen is (dikke lagen modder wel eerst verwijderen met
stromend water).
Voor het smeren van fietsen: E-Protect biedt de nodige smering voor alle kleine
onderdelen, zelfs schuifsloten.
Voor het beschermen van fietsen: E-Protect beschermt tegen vervuiling en
maakt latere reiniging éénvoudig.
Daarenboven reinigt E-Protect alle elektrische onderdelen, verwijdert oxidatie en
beschermt al die elektrische delen tegen corrosie en vocht en zorgt zodoende
voor een optimale elektrische geleiding.

Toepassingen
• Onderhoud van electrische contacten: reinigt en beschermt.
• Smering van kleine onderdelen zoals scharnierpunten, vorkpoten, assen en
wieltjes van de derailleur, remhendels, sloten, … .
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Gebruik
Fiets reinigen zonder water
• Remschijven beschermen met een microvezeldoek.
• Fiets volledig behandelen (uitgezonderd remschijven).
• Laten inwerken en nawrijven met licht bevochtigde microvezel doek.
Fietsonderdelen smeren
• Spuit E-Protect op alle bewegende onderdelen
• Het overtollige wegwrijven.
Gebruik voor het smeren van de ketting Bike7 Lubricate of Bike7 Pro Wax.
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Beschermen

E-Protect

Reiniging van elektrische contacten

• Doe de fiche open en spuit E-Protect aan beide kanten.
• Wacht even en schuif de fiches terug in mekaar.
• Ook de contactpunten van de batterij behandelen.
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Beschermen

• inspuiten met E-Protect, even laten inwerken en de fiche enkele keren in- en uit mekaar schuiven.
• Spuit E-Protect in de fiche om de losgemaakte oxidatie te verwijderen en de contacten te beschermen.
• Wacht even en schuif de fiches terug in mekaar.
Bescherming van electrische contacten

