Bowdeny
Pedály

Varování: Neaplikujte
m a z i v a n a b r z d y.
Dojde k prokluzování.

TIP: Pokud jezdíte často bahnitým terénem, doporučujeme
NANOPROTECH Bicycle aplikovat i na spodní část rámu.
Ušpiněné kolo pak stačí
spláchnout vodou a bude
opět připraveno k další jízdě.(NANOPROTECH není
agresivní vůči barvě ani
laku.)

Jak správně použít
NANOPROTECH BICYCLE:
1) Odmaštění
Před nanesením maziva doporučujeme řetěz
nejdříve vyčistit a odmastit. Můžete jej sundat z
kola a vyprat jej například v PET lahvi s k tomu
určným rozpouštědlem nebo v nouzi i technickým
benzínem. Řetěz lze čistit i bez sundávání. V
takovém případě použijte čističku řetězu nebo
alespoň několikrát naneste štětcem rozpouštědlo
na řetěz a setřete hadrem.
2) Promazání
Ihned po vyschnutí rozpouštědla protřepejte
sprej NANOPROTECH Bicycle a naneste na řetěz.
Nechte jej 15 minut působit. Mezitím nanočástice
proniknou do struktury kovu a do spojů řetězu.

Kazeta

3) Osušení
Po 15 minutách doporučujeme zbytek oleje
důkladně setřít.

Řetěz

Kde ošetřit kolo

Dále pro vás vyrábíme:

Váš prodejce:

Revoluční mazivo
pro údržbu řetězu
a celého kola

Fungování spreje
Nanoprotech Bicycle je ideální mazivo a konzervační prostředek pro vaše kolo. Využívá nejmoderější nanotechnologii, díky které je schopen
chránit a promazávat mechaniku kola lépe a po
delší čas než konvenční lubrikanty.

Na jakém principu spreje fugují?
Základem fungování roztoku jsou nanočástice.
Ty díky své minimální velikosti a vysoké vzlínavosti
pronikají do mikroskopických skulinek v kovu
a tvoří na jeho povrchu tenkou antikorozní a lubrikační vrstvu.

Bez ošetření se vlhkost
v mikrotrhlinách usazuje
a způsobuje korozi

NANOPROTECH proniká
do nerovností a mikrotrhlin
a 100% vytěsňuje vlhkost

Nanoprotech Bicycle s sebou přináší
celou řadu výhod:

Promazává

Proč mazat?
Řetěz je součástka, která spojuje váš výkon se
samotným kolem. Jeho pohyblivost je tedy rozhodující.

Ideálně promaže všechny mechanické
části kola, především řetěz. Roztok díky
nanotechnologii a silné vzlínavosti
pronikne přímo do spojů řetězu a tam
vydrží působit výrazně déle než jiná
cyklistická maziva.

Špatně namazaný řetěz se rychle opotřebuje
a může snadno poškodit i další součásti kola,
jejichž následná výměna stojí cyklistu několikanásobně více než investice do vhodného maziva.
Neošetřený řetěz se také kvůli opotřebení častěji
přetrhává, což může být v některých situacích
nebezpečné.

Voděodolný

Pozor musíte dát i na to, jaký přípravek použijete.
Běžná maziva obvykle dlouho nevydrží, smyjí se
vodou a hlavně zachytávají prach. To vede k tvorbě
brusné pasty, která postupně ničí nejen řetěz, ale
i kazetu, přehazovačku a další mechanické části
kola. NANOPROTECH Bicycle tyto problémy díky
nanotechnologii překonal a stal se tak nejlepším
řešením.

Perfektně funguje ve vlhkém i suchém
prostředí, není tedy nutné používat
různá maziva v závislosti na počasí.
Ošetřené spoje jsou voděodolné, a tak je
možné bez obav přebrodit potok nebo
omýt kolo vodou.

Lepí méně nečistot
Ošetřený povrch mechaniky kola zůstává
suchý a chráněný tenkým filmem nanočástic. Proto na něm bude ulpívat méně
nečistot než u běžně používaných maziv,
a to i v bahnitém terénu.

Chrání před korozí
Pevná pružná ochrana
průsobí po dobu až 1 roku

Dokáže ochránit kovový povrch před
korozí po extrémně dlouhou dobu. Rez
tak nebude mít na vašem kole šanci, ani
při dlouhodobém skladování.

Revoluční mazivo pro údržbu řetězu a celého kola
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