De
voor de verende vork,
die door professionals
wordt aanbevolen
„Ook voor de wedstrijd
werd mijn verende vork
van Magura behandeld
met BRUNOX® «Deo voor
de verende vork» om een
zo perfect mogelijke functionaliteit te garanderen.“

HET MERK MET EEN GOEDE
KWALITEIT + PRIJS!

bike2/2010
De complete
fietsverzorging met
«heel goede kettingsmering»

Het enige vloeibare gereedschap
met
TURBOLINE

BRUNOX® wordt wereldwijd in de gehele
fietsbranche gebruikt.

voor allen + voor alles

VOOR DE VERENDE VORK
R. Abächerli
Zwitsers kampioen MTB Master

Michael Kalivoda
(3-voudig wereldkampioen
MTB 24 uur en wereldkampioen 12 uur MTB 2010)

BRUNOX

®

®

dankzij het TURBOLINE-additief.

heeft een unieke kwaliteit

Zo eenvoudig gaat het:

voor de verende vork

door Rock-Shox® aanbevolen.
Houdt de afdichtingen soepel
en het vuil buiten.

Optimale voorwaarden voor een optimale prestatie. Verzorgt
de dempers alsook de instelschroeven en zorgt ervoor dat de
instelknoppen gemakkelijk werken. Onderhoudt en dicht de vorkkroon, de binnenpoot en de buitenpoot af. Een paar druppels na
het schoonmaken houden het vuil buiten en verzekeren u goede
gebruiksprestaties. Vervolgens driemaal lichtjes inveren.
BRUNOX®
voor de verende vork wordt ook door
SITTING BULL® aanbevolen voor de verende zadelpennen.
Beschikbaar in de volgende verpakkingen: spray 100 ml

is

BRUNOX Turbo-Spray
®

Informatie, SDS, vakbeurzen:

www.brunox.com

www.brunox.nl
www.fb-fietsartikelen.be
Verkoop:

met water het vuil afwassen. Daarna met BRUNOX® TurboSpray® alle mechanische delen, de ketting alsook de kettingtandwielen inspuiten en laten inwerken. Hardnekkig vuil
(MEST, TEER, REMSTOF, VERKLEEFDE RESTEN ENZ.)
verwijderen. Nogmaals de ketting en de kettingtandwielen inspuiten; het smeereffect komt tot stand. Het fietsframe kort inspuiten of met een doordrenkte doek schoonwrijven. Het frame
is dan gepolijst en beschermd tegen corrosie alsook vuil.
BRUNOX® Turbo-Spray®
vergemakkelijkt alle servicewerkzaamheden:
● onovertrefbare kruipolie,
● vuil-, zand- en waterwerend,
● plakt niet vast en verharst niet.
Heel goed geschikt voor het schoonmaken van kogellagers van
inlineskates, fietskettingen, het onderhoud en de smering van
schakelmechanismen, kettingtandwielen, kabels, remblokhouders, schokdempers, bowdenkabels enzovoort!

l Servicespray
l Kettingspray
l Smeermiddel
l Kruipolie
l Corrosiebescherming
l Polijstmiddel
l Beslagspray
l Slotspray
l Contactspray
in absolute perfectie!

Beschikbaar in de volgende verpakkingen: spuitbussen: 100ml, 300ml • Vloeibaar product: 100ml, 5 l, 20 l, 200 l Technische gegevens: filmdikte: 1-2 my • rentabiliteit: 100 – 120 m2/l • vlampunt: 78° C • Warmtebestendigheid: tot 150° C op korte termijn, tot 100° C op lange termijn

De High-Techkettingsmering
voor «alle seizoenen»

De edele verzorging voor

CARBON

BRUNOX LUB & COR (IX 50) is de spuitbus-versie van
Top-Kett voor de werkplaats.
BRUNOX® LUB & COR® garandeert tevens een uitstekende bescherming van metalen voorwerpen tegen corrosie,
bij opslag voor overwintering in zeer vochtige ruimten of in
open stallingen, alsook bij meerjarige opslag.
®

®

BRUNOX Top-Kett met zijn nieuwe
formulering is pure high speed!
®

VOOR DE VERENDE VORK

BRUNOX® CARBON CARE
is de ultieme oplossing voor
alle carbonproducten.
Zo eenvoudig gaat het:

met water het vuil afwassen, daarna met BRUNOX® CARBON
CARE alle carbondelen inspuiten of met een doordrenkte doek
schoonwrijven tot geen vuilresten meer aan de doek blijven
hangen. Niet op de remmen spuiten.

Dankzij de puntprecieze smering is iedere kettingschakel bestand tegen hoge belasting (zoals druk, vuil en vochtigheid).
Het product garandeert lange smeerintervallen, een soepele
kettinggeleiding, moeiteloos schakelen en een vermindering
van de kettingrek.
BRUNOX® Top-Kett is een uniek concentraat met het HighTech additief Speedoline, een mengsel van smeerversnellers
en roestbeschermers. Het vormt een zeer gelijkmatige,
niet-drogende smeer- en corrosiewerende film van max. ca.
10my, die ook niet door zoutwater wordt weggespoeld en
slingerbestendig is.

● Alle Carbondelen stralen opnieuw in
hun hightechperfectie.

Zo eenvoudig gaat het:

eerst de ketting met BRUNOX® Turbo-Spray® schoonmaken,
dan de ketting puntprecies smeren of met de BRUNOX® LUB
& COR® spuitbus inspuiten.
Beschikbaar in de volgende verpakkingen: Druppelfles:100 ml Technische gegevens: filmdikte: 5-10my • Volgens gegarandeerd tot -41° C • Warmtebestendigheid: tot 150° C op korte termijn, tot 100° C op lange termijn

CARBON
CARE

Beschikbaar in de volgende verpakkingen: spray: 100 ml, 400 ml

CARBON
CARE

Alle BRUNOX® fietsproducten
bevatten geen:
● Zuren
● PTFE
● Siliconen

Worden gebruikt door
professionals als:

BRUNOX® CARBON CARE:
Polijst – werkt vochtverdringend – heeft een stof- en vuilwerend
effect, gedraagt zich neutraal tegenover rubber, kunststof, leer
enzovoort. Is ook geschikt voor de verzorging en het onderhoud van alle ALUMINIUM-componenten. Verwijdert vlekken
en handafdrukken van aluminium, chroom en roestvrij staal.

● Duits kampioen MTB

● Zorgt voor een spiegelende hoogglans
● Voorkomt corrosie
● Is geschikt voor alle niet-geëloxeerde lichtmetalen velgen

● Wereldkampioen 24UUR en 12UUR MTB

Beschikbaar in de volgende verpakkingen: Druppelfles: 100 ml • Jerrycan: 5 l (geen gevaarlijk goed)

● Duits kampioen BMX
● Duits kampioen Downhill Biking
● Zwitsers kampioen veldrijden

