NÁVOD pro AEROTEC Cyklo set
Vážený spotřebiteli
děkujeme, že jste si zakoupil sadu prémiových produktů obchodní značky AEROTEC, které jsou
určeny pro každodenní údržbu, opravy a provoz Vašich jednostopých i vícestopých dopravních
zařízení. Při vývoji AEROTEC Cyklo Setu byl kladen důraz na funkčnost, výkonnost a snadné
použití.
Produkty
byly
testovány
ve
spolupráci
s
profesionálními
cyklisty
(www.aerotec.cz/cs/reference) a následně optimalizovány pro běžné použití..

Popis produktů:
● AEROTEC PENESAL FLUID
Užití: Řetěz, kazeta, kliky, bovdeny, lanka, pedály, atd.
je vzlínavý a impregnační olejový roztok, určen pro prvotní ošetření všech pohyblivých
součástí kol a cyklistického vybavení, zejména v místech, kde je špatná přístupnost.
Velmi dobře maže, uvolňuje, pomáhá odbourávat zkorodované struktury a odpuzuje
vodu. Je ideální na okamžité promazání kluzných uložení, řetězů, ložisek, čepů atd. I v
extrémních podmínkách je schopen udržet Vaše kolo v optimální kondici. Velikost balení
je přizpůsobena potřebám cyklisty i na delších tratích.
●

AEROTEC ULTRASIL FLUID
Užití: Řetěz, kazeta, kliky, atd.
speciální olejový roztok s vysokou hustotou a přilnavostí na aplikované povrchy. Je
určen na mazání všech pohyblivých součástí při opakované údržbě, opravách a jiných
servisních činnostech. Extrémně zvyšuje otěruvzdornost kovů a tím významně
prodlužuje životnost kovových součástí a mechanizmů kola (ložiska, řetěz, čepy atd.
)

●

AEROTEC LA 2
Užití: Středové hřídele, uzavřené mechanismy, atd.
plastické mazivo slouží k intervalovému ošetření těžko přístupných kovových uložení.
Vyznačuje se dlouhodobou stálosti, voděodpudivým efektem a velmi dobrými mazacími
vlastnostmi.

●

AEROTEC DRY CLEANER
Užití: Silně znečištěné ruce, atd.
mycí gel na velmi znečištěnou pokožku najde uplatnění v každé dílně i v terénu, kde
pomůže velmi jednoduchým způsobem očistit šmíry ze znečištěných míst. Jeho
předností je aplikace gelu přímo na suchá znečištěná místa a následné otření nečistot
do utěrky, ubrousků a nebo opláchnutím vodou.
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Návod použití:
● AEROTEC PENESAL FLUID
○ očistit a odmastit díl (doporučujeme použít AEROTEC Degreaser Spray)
○ aplikovat kapátkem na danou součást
○ následně utřít přebytečný roztok
○ překontrolovat a hurá do terénu…

●

AEROTEC ULTRASIL FLUID
○ aplikace je velmi podobná jako v případě PENESAL Fluid
○ používejte především při opakovaném servisu, opravách a údržbě
○ po aplikaci nechte působit, následně přebytečný roztok otřete před vyjížďkou
○ můžete vyrazit

●

AEROTEC LA 2
○ očistěte mazaný díl od předchozích plastických maziv
○ důkladně odmastěte (doporučujeme použít AEROTEC Degreaser Spray)
○ na dané díly aplikujte potřebné množství plastického maziva LA 2
○ přebytečné mazivo otřete
○ uzavřete mechanismus uložení
○ připraveno na použití

●

AEROTEC DRY CLEANER
○ naneste malé množství gelu na suché ruce
○ rozetřete nečistoty
○ otřete do utěrky, nebo opláchněte vodou
○ pokračujte v jízdě

Všechny produkty určené k mazání, údržbě a impregnaci obsahují 100% syntetickou kapalinu
AEROTEC Metal Conditioner. Tento prémiový produkt zajistí vysokou výkonnost, spolehlivost
a dlouhou životnost ošetřených dílů.

Další informace naleznete na WWW.AEROTEC.CZ
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