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TEKNISK DATABLAD

Lubricate Quick Dry
DRÅBEFLASKE MED ULTRATYNDT SMØREMIDDEL AF HØJ KVALITET

Fri for opløsningsmidler: påfør, tør af og færdigt arbejde.

Dråbeflaske: sikrer perfekt og økonomisk dosering.

Meget lav friktionskoefficient, meget høj smøreevne.

Modstandsdygtigt over for høj mekanisk belastning.

Produkt beregnet til krævende forhold (konkurrenceniveau).

Reducerer kraftigt tiltrækningen af snavs og støv.

Produkt

Karakteristika

Lubricate Quick Dry er et ultratyndt højkvalitetssmøremiddel leveret i en 
dråbeflaske.
Produktets høje penetreringsevne sikrer en effektiv dybdegående smøring.
Lubricate Quick Dry er udviklet specielt til intensiv træning og konkurrence 
under tørre eller støvede forhold og er helt regnbestandigt.
Lubricate Quick Dry er et produkt tilpasset udviklingen inden for højtydende 
racercykler og mountainbikes.
Det kan modstå høje mekaniske belastninger og friktionskræfter uden at miste 
smøreevne.
Det gør produktet til det perfekte valg for (halv-) professionelle cykelryttere og 
mountainbikere. 

Anvendelsesomrader

Tørt smøremiddel af høj kvalitet til smøring af kæde og gear
 
• Vejløb og intensiv træning.
• På en tør og støvet rute.

Anvendelse

Ny smøring: 
• Rengør kæden og gearene grundigt med Degrease. 
• Dryp 1 dråbe Lubricate Quick Dry på hvert led på kædens inderside, mens kæden langsomt køres rundt 2 til 3 gange. 
• Fjern overskydende olie med en ren, tør klud.
 Vedligeholdelsessmøring: 
• Tør kæden af, og rengør den med en tør, ren klud. 
• Dryp 1 dråbe Lubricate Quick Dry på kædens inderside, mens kæden langsomst køres rundt 2 til 3 gange.

Emballage

Lubricate Quick Dry - flaske 
150ml 977040925

Tekniske info

• Farve: transparent/rav.
• Lugt: karakteristisk.
• Tilstand: flydende.
• Temperaturområde: -25°C til 

+300°C.
• Tilsætningsstoffer: PTFE.
• Densitet: 0,885 kg/dm³.
• Lagringsholdbarhed: 36 måneder 

ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
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• Fjern overskydende olie med en ren, tør klud.


