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TECHNISCHE FICHE

Brake Cleaner
OPTIMAAL REMVERMOGEN

Verwijdert vuil, olie en stof van remblokken, remklauwen, remschijven

Laat geen residu achter

Voorkomt piepende remmen

Product

Karakteristieken

Verwijdert vuil, olie en remstof op de remblokken, -klauwen en -schijven, voor 
optimale veiligheid.

Gebruik

Het aanbrengen van Brake Cleaner is gemakkelijker met een gedemonteerd wiel.  Remblokken demonteren mag voor een nog 
grondiger reiniging maar hoeft niet per se.  Brake Cleaner spuit je rechtstreeks op de 2 zijden van de remschijf. Laat een paar 
seconden inwerken en wrijf dan de schijf met een zuivere en droge doek af.
Daarna spuit je ook Brake Cleaner rechtstreeks op de remblokken. Laat het een paar seconden inwerken en herhaal dit nog één 
keer.  Wrijf dan de remblokken met een zuiver en droge doek af.
Een piston die niet goed terugkeert kan ook de oorzaak zijn van een piepende schijf. In dit geval kun je ook Brake Cleaner 
gebruiken:
Demonteer het wiel en de remblokken. Steek een plastic blok in de remklauw zodat je de piston niet te ver naar buiten komt als je 
aan de rem trekt. Haal de plastic blok weg en spuit Brake Cleaner op de pistons. Wrijf dan de piston af door een droge doek door 
de  remklauw te laten glijden. Spuit een klein beetje Bike7 Shine & Protect op de pistons en wrijf nogmaals met een doek.  Duw de 
pistons terug met behulp van de plastic blok, monteer de remblokken en het wiel terug en centreer de remblokken.

Verpakking

Brake Cleaner - aerosol 500ml 977140924

Technische Eigenschappen

• Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
• Vlampunt: <21°C.
• Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.72.
• Wateroplosbaarheid: matig 

oplosbaar.
• Relatieve dampdichtheid: > 1.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, 

koel en vorstvrij.
• Voor specifieke technische 

informatie per verpakking gelieve de 
SDS, veiligheidsfiche, te raadplegen.


