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TECHNISCHE FICHE

Lubricate Quick Dry
HOOGWAARDIG ULTRADUN SMEERMIDDEL IN DRUPPELFLES

Bevat geen solventen: aanbrengen, afvegen en vertrekken.

Druppelfles: perfect en economisch te doseren.

Zeer lage wrijvingscoëfficiënt, zeer hoog smerend vermogen.

Bestand tegen hoge mechanische druk.

Formulering voor veeleisende (wedstrijd-) omstandigheden.

Beperkt sterk het aantrekken van vuil en stof.

Product

Karakteristieken

Lubricate Quick Dry is een hoogwaardig ultradun smeermiddel in druppelfles.
Het sterk penetrerend vermogen zorgt voor een effectieve dieptesmering.
Lubricate Quick Dry is specifiek ontwikkeld voor intensieve trainingen en 
wedstrijden in droge of
stoffige omstandigheden en is perfect regenbestendig.
Lubricate Quick Dry is een formulering die aangepast is aan de ontwikkelingen 
in de high-end racefiets- en mountainbike-wereld.
Het weerstaat hoge mechanische druk- en wrijvingskrachten zonder aan 
smeerkwaliteit te verliezen.
Dat maakt het tot de ultieme keuze van (semi-)professionele fietsers en 
mountainbikers.
 

Toepassingen

Droge, hoogkwalitatieve smering van fietsketting en tandwielen

• Wielerwegwedstrijden en intensieve trainingen
• Op een droog & stoffig parcours

Gebruik

Nieuwsmering:
• Reinig de ketting en de tandwielen diepgaand met Degrease
• Druppel Lubricate Quick Dry op de binnenzijde van de ketting, ongeveer 1 druppel per schakel, terwijl u die langzaam 2 à 3 maal 
ronddraait.
• Verwijder overtollig product met een zuivere, droge doek.
Onderhoudssmering:
• Veeg de ketting droog en zuiver met een droge, zuivere doek.
• Druppel Lubricate Quick Dry op de binnenzijde van de ketting,

Verpakking

Lubricate Quick Dry - 150ml 977215600

Technische Eigenschappen

• Kleur: transparant / amber.
• Geur: kenmerkend.
• Toestand: vloeibaar.
• Temperatuurbereik: -25°C tot 

+300°C.
• Additieven: PTFE.
• Soortelijk gewicht: 0,885 kg/dm³.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, 

koel en vorstvrij bewaren.
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terwijl u die langzaam 2 à 3 maal ronddraait.
• Verwijder overtollig product met een zuivere, droge doek.


