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Łańcuchy korzystają ze smarów działających w różnych zakresach tarcia, tj. moc przekazywana jest za
pośrednictwem obszaru smarowania jak również kontaktu ze stałym elementem. Rozsądny układ trójbiologiczny
wymaga zatem zastosowania odpowiedniego sprayu do łańcuchów w celu jak największego zminimalizowania
zużycia na skutek mieszanego tarcia. Zatem głównym wymogiem dobrego smaru do łańcuchów jest utrzymanie
całego zestawu napędowego na niskim poziomie zużycia. Dodatkowy wymóg dotyczy odporności na utlenianie,
przyczepności i odporności na korozję części ulegających zużyciu.

Problem:

Najwyższa przyczepnośćWłaściwie zero rozbryzgu

Rozwiązanie:

WHITE
CHAIN
SPRAY
Zalety
produktu:

Ekstremalna przyczepność i wydajność

test winner

• Wyjątkowo wysoka ochrona przed zużyciem, nawet przy maksymalnym obciążeniu
• Nawet dwukrotnie wydłuża żywotność całego zestawu napędowego
• Optymalne smarowanie w temperaturach od -30° do +110°C
• Zawiera teflon (PTFE) zmniejszający tarcie i zapobiegający przyczepianiu się brudu
• Wysoka odporność na zmywanie (jazda w deszczu)
• Posiada doskonałe właściwości penetrujące
• Posiada ekstra lepkie dodatki zapobiegające wyrzucaniu smaru podczas jazdy
• Zawiera inhibitory, które skuteczne przeciwdziałają powstawaniu korozji
• Praktycznie całkowicie eliminuje ślizganie się łańcucha
• Zgodny z typami łańcuchów O/X/Z
• Czysty wygląd
• Mniejsza puszka 75 ml z możliwością napełniania, przydatna w podróży

Jak stosować:

Mocno wstrząsnąć przed użyciem. Preparat S100 Waisses Ketten Spray nanosić oszczędnie
na wewnętrzną stronę czystego oraz suchego łańcucha. Pozostawić do wyschnięcia na około
pół godziny lub Niech reagować przez około 30 minut lub na całą noc.

Porady:

Czy wiesz, że Weisses Ketten Spray 400ml (2350) można użyć do napełnienia mniejszego spraya
75ml (2358). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki w sprayu 75ml, przez co staje się
on wielokrotnego użytku. Mniejszy spray łatwiej zmieścić w bagażniku motocykla i zabrać ze sobą na wyjazd.

INDEKS: 2358
Opakowanie musi zawierać co najmniej 2/3 preparatu.
Przesyłka ze zwrotem musi byc odpowiednio oznaczona
oraz zawierać dowód zakupu (paragon, faktura)
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