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TECHNISCHE FICHE

Clean
KRACHTIGE FIETSREINIGER

Snel

Gemakkelijk in gebruik

Veilig op alle oppervlakken

Product

Karakteristieken

Je fiets na elke tocht schoonmaken kan een vervelende opdracht lijken.
Maar met de juiste producten doe je het in een handomdraai en beleef je zelfs 
plezier aan het reinigen van je fiets.
Een goed onderhoud is immers essentieel om hem in optimale conditie te 
houden.
Clean is speciaal ontwikkeld om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. Je 
merkt meteen het verschil!

Toepassingen

• Snel en grondig reinigen van stuur, kader, vork, klikpedalen, wielen, ... .
• Verwijderen van gedroogd vuil, zweet, zand, stof, etc. van inox, aluminium, 

titanium, lak, rubber, carbon, ... .

Gebruik

Gebruik deze reiniger altijd op een natte ondergrond. Maak dus eerst de fiets nat en kies dan de manier waarop je de fiets wil 
reinigen:
Ofwel met de handige schuimtrigger je hele fiets behandelen met Bike7 Clean, laten inwerken en achteraf de fiets met stromend 
water spoelen. De nieuwe schuimtrigger zorgt voor beter hechtend schuim en dus een nog betere werking. Zo weet je ook waar je 
reeds product aangebracht hebt en waar niet.
Ofwel Bike7 Clean op de Bike7 Rasta spuiten en indien nodig ook op de vuilste plaatsen op de fiets. Fiets inwrijven en daarna 
spoelen met stromend water. Gebruik van hoge druk reiniger is niet nodig. Gebruik van te hoge druk (meer dan 40 bar) kan ook 
resulteren in het inslijppelen van water in de lagers.

Verpakking

Clean - fles 1L 977150924

Clean - bus 5L 977160924

Clean - 500ml 977330924

Technische Eigenschappen

• Kleur: transparant/amber.
• Geur: aangename frisse geur.
• Toestand bij kamertemperatuur: 

vloeistof.
• Brandbaarheid: niet ontvlambaar.
• Oplosbaarheid: geheel oplosbaar in 

water.
• pH: 9.
• Biologisch afbreekbaar: ja.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, 

koel en vorstvrij
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Indien je eerst je transmissie ontvet hebt met Bike7 Degrease, gaat  Bike7 Clean een emulsie creëren  in contact met het mengsel 
van Degrease en opgeloste smeermiddelen. Dankzij deze emulsie wordt de vervuiling opgelicht van de kader en gemakkelijk 
doorgespoeld.  Op die manier vermijd je ook vettige strepen op je kader bij het droogvegen van je fiets.
Bike7 Clean is de ideale reiniger als je met Pro Wax rijdt. Bij het reinigen van je fiets met enkel Bike7 Clean kun je inderdaad enkel 
de vervuiling en het versleten filmpje Pro Wax rond de ketting verwijderen. Het tast Pro Wax in de ketting niet aan. Je hoeft dus 
achteraf enkel een laagje Pro Wax aan te brengen als onderhoud.
Bike7 Clean is doeltreffend en veilig voor alle type fietsen en E-bikes.


