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 Техническа характеристика 
 

 
Име на продукта :  MoTip Cycling Гел за почистване на вериги 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
 
    

 

Описание на продукта  
 
Висококачествен гел за почистване на вериги и велосипедни механизми. Благодарение на уникалната 
си формула ( комбинация от гелна структура, емулсионни характеристики и бавно изпаряващи се 
качества), Chain Cleaner Gel постига оптимално почистващ ефект.  

Употреба при: вериги и велосипедни механизми       

                                                                                                                                        

Качества и основни характеристики 
 
Отстранява мазнотии, грес и смазка  
Директно впръскващ се 
Емулсионен (мръсотията може да бъде отсранена с вода) 
Високоразтворими качества 
Гелообразна структура 
Везможност за врпъскване от всеки ъгъл благодарение на 360° вентил 
 

 

Физични и химични характеристики 
 

Основа на продукта     : Aлифатен хидрокарбон 

Цвят : Pрозрачен 
Мирис : Rазтворител 
Степен на плътност при 20°C                                         : 0,81 г/мл 

Покривност : 2,0 – 2,5   г/сек 

   

Съхранение  До 10 години при осигурени благоприятни 
условия: 10°-25°C, относителна влажност на 
въздуха максимум  60% 

Разфасовка : Максимално номинално количество 400 ml 
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Околна среда и етикиране 
 
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. 
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали. 
 
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за 
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се 
отстраняват като „специален отпадък”. 
 
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с 
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно 
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на 
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на  Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на 
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.  
 
 

Употреба 
 
Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне непозволено 
използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.  
 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката. 
 
Дръжте флакона на стайна температура 
Преди употреба разклатете флакона за 2-3 минути. 
Препоръчителната температура за използване е от 5°C до 30°C  
Напръскайе с необходимото количество 
След впръскване изчакайте броени минути и бавно завъртете веригата 
Изплакнете с вода 
 
 

Съвети за експлоатация 
 
При използване на спрея, покрийте останалата неизползваме част, за да избегнете зацапване. 
При използване на флакона, температурата би трябвало да варира между + 10°C и 25°C и 
максимална влажност на въздуха 60%. 
 
Съхранявайте на сухо място.Използвайте далече от директна слънчева светлина, както и други 
топлинни източници. Изпозвайте по време на сухо време в закрити (без вятър) и в добре вентилирани 
помещения. Следвайте предупредителните указания на опаковката. 
 
 

                


