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TECHNISCHE FICHE

Degrease
ONTVETTER OP SOLVENTBASIS

Snelle en zeer grondige ontvetter.
Verwijdert lijmresten, teer- en asfaltspatten, olie, vet en wax en chemische 
verontreinigingen.
Veilig op alle fietsonderdelen.

Verwijdert vlekken op matte oppervlakken, smeermiddelen, wax,...

Product

Karakteristieken

Degrease is een snelle, grondige en veilige diep-ontvetter voor alle mechanische 
fietsonderdelen en alle oppervlakken.
Degrease verwijdert olie, vetten, teer en lijmresten zonder de ondergrond aan 
te tasten.
Tegelijk is Degrease veilig te gebruiken op alle fietsonderdelen.
Het verwijdert alle mogelijke oliën, vetten, wax, lijmrestanten en teerresten van 
de fietskader en alle bewegende onderdelen.

Toepassingen

• Snel en grondig ontvetten van schijf- en trommelremmen, schakelapparaat, 
plateau, cassette, balhoofd, trapas, ... .

• Verwijderen van oude smeermiddelen uit rollagers.
• Verwijderen van lijmresten.
• Verwijderen van teer- en vetvlekken (kader, banden, ...).
• Verwijdert olie, vet, siliconen, wax, teer, asfalt, lijmrestanten, ... van inox, 

aluminium, lak, rubber, carbon, textiel, ... .
• Verwijderen van ‘vette’ vlekken op matte fietskader.
• Verwijdert alle Bike7 producten: Lubricate, ... .

Gebruik

• Geef het product een 3-tal minuten de tijd om in te werken alvorens een smeermiddel te gebruiken. 
• Bij behandeling van de remschijven kan je deze best even droogblazen. 
• Smeer alle bewegende delen met Lubricate om je fiets optimaal te onderhouden.

Verpakking

Degrease - 500ml 977170924

Degrease - 1L 977190924

Technische Eigenschappen

• Kleur: kleurloos.
• Geur: lichte solventgeur.
• Toestand bij kamertemperatuur: 

vloeibaar.
• Kookpunt: 138°C - 175°C.
• Dampdruk: 1,0 KPA 20°C.
• Soortelijk gewicht: 0,72 - 25°C.
• Ontvlammingstemperatuur: 27°C.
• Zelfontbranding: 208°C.
• Houdbaarheid: 12 maanden.
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