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Link do produktu: https://www.bikestacja.pl/pianka-do-czyszczenia-napedu-fenwicks-foaming-200ml-p-8619.html

Pianka do czyszczenia
napędu Fenwicks
Foaming 200ml
Cena
Dostępność

29,50 zł
Niedostępny

Numer katalogowy

90013419

Kod EAN

5060012762391

Opis produktu
Szybkie oczyszczenie łańcucha i zębatek przy minimalnej ilości powstającego podczas czyszczenia brudu.

Unikalna formuła tego preparatu, jego skuteczność w oczyszczaniu łańcucha z nagromadzonych na nim brudów jest
bezkonkurencyjna. Pianka w prosty sposób, bez użycia szkodliwych kwasów i rozpuszczalników oczyszcza każdy napęd
rowerowy. Jej łatwość w zastosowaniu zachęca do czyszczenia napędu przy każdorazowym myciu roweru. Pozostając w stanie
ciekłym w opakowaniu, w którym jest dostarczana, po rozpyleniu przybiera postać obfitej piany, utrzymującej się na
czyszczonej powierzchni i ułatwiającej rozpuszczenie wszelkich znajdujących się tam zabrudzeń. Dodatkowo środek z
łatwością poddaje się usunięciu przy użyciu wody, będąc biodegradowalnym i nieszkodliwym dla środowiska. Używaj pianki
razem z GĄBKĄ FENWICK'S DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA - uzyskasz efekt świetliście czystego łańcucha - nie do pobicia przez
konkurencję. Bezpośrednie aplikowanie pianki na łańcuch i kasetę, okazuje się być znacznie wygodniejszym i
praktyczniejszym rozwiązaniem w porównaniu do płynnych odtłuszczaczy.

Sposób użycia:
Krok 1: Wstrząsnąć przed użyciem.
Krok 2: Ustawić łańcuch w środkowym położeniu kasety, aby ułatwić nakładanie pianki.
Krok 3: Rozpylać PIANKĘ FENWICK'S bezpośrednio na łańcuch (na wysokości kasety) do całkowitego pokrycia, kręcąc korbą
przeciwnie do kierunku jazdy.
Krok 4: Pozostawić do wniknięcia na kilka minut (patrz: PORADY), w tym czasie można wyczyścić resztę roweru używając
PŁYNU FENWICK'S DO CZYSZCZENIA ROWERU.
Krok 5:W celu osiągnięcia idealnego rezultatu, przetrzeć łańcuch używając GĄBKI FENWICK’S DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA
zaprojektowanej tak aby usuwać, a co ważniejsze chwytać brud wydobywający się z łańcucha pozostawiając czyste dłonie.
Krok 6: Spłukać czystą wodą.

Porady:
Aby spotęgować proces czyszczenia, zalecamy symulację zmiany biegów tylnych w całym zakresie kasety, bezpośrednio po
aplikacji pianki. Obracając pedałami w kierunku jazdy użyć tylnej manetki zmiany biegów tak aby łańcuch trafił na wszystkie
zębatki kasety. W celu uzyskania idealnie czystej kasety, zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanej
SZCZOTECZKI FENWICK'S DO CZYSZCZENIA NAPĘDU ROWEROWEGO - czystość kasety po jej ponownym spłukaniu wodą
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zaskoczy najbardziej wybrednego użytkownika. Postępować w podobny sposób przy czyszczeniu zębatek przednich. Po
spłukaniu pianki wysusz napęd przy pomocy szmateczki lub sprężonego powietrza. Alternatywnie spryskaj napęd, OLEJEM
UNIWERSALNYM W SPRAYU, następnie nasmaruj łańcuch wybranym olejem FENWICK'S. PIANKA DO CZYSZCZENIA łańcucha
jest rozpuszczalnym w wodzie środkiem odtłuszczającym, w zwiazku z czym może być użyta do czyszczenia delikatnych części
rowerowych (rączki, opony, siodełka, owijki). Do czyszczenia napędów nasmarowanych smarami ceramicznymi i silnie
klejącymi brud niezbedne jest kilkukrotne użycie pianki dla uzyskania nieskazitelnej czystości napędu. Znakomitą alternatywa
do PIANKI jest w tym przypadku ODTŁUSZCZACZ DO NAPĘDU ROWEROWEGO, który dokonuje absolutnej „czystki“ na
napędzie bez jego wyjaławiania. Praktyczne filmy przedstawiające zastosowanie PIANKI FENWICK'S DO CZYSZCZENIA
ŁAŃCUCHA dostępne na YouTube (wpisać: MR FENWICKS).
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