info og tips til Skjoldet gør det selv kit
Produktinfo:
Skjoldet Gør det selv kit er en SiO2 baseret nano beskyttelse, som i et enkelt lag coating
giver cyklen en hydrofobisk og bedre beskyttet overflade.
Nano coating gør det væsentlig nemmere at vedligeholde din cykel. Om du er
mountainbiker, landevejsrytter eller blot ejer en cykel du gerne vil passe på, så er Skjoldet’s
nye cykel belægning den mest effektive løsning. Belægningen afviser vand, olie og snavs og
beskytter din cykel mod ærgerlige ridser og skrammer. UV-filteret i en Skjoldet behandling
betyder for dig som har købt en cykel med en flot lakering, at cyklens farver beholder det
skarpe udtryk som ved ny.

OBS, vær opmærksom på følgende:
Det er meget vigtigt at cyklen er helt ren inden påføring påbegyndes. En nano behandling
hæfter sig til overfladen, så hvis der er snavs på overfladen vil behandlingen hæfte sig til
snavset og deraf falde af samtidig med snavset falder af cyklen.
En helt ren overflade betyder også, at hvis du har behandlet cyklen med fx. muc-offs bike
protect eller andre overfladebeskyttende produkter, så skal du vaske cyklen ekstra grundigt
inden du påbegynder din nano behandling.

Hvilke produkter skal du være ekstra opmærksom på.
Følgende er en liste over gængse produkter, som efterlader en hinde på overfladen og som
du derfor skal være ekstra opmærksom på, om du har brugt på din cykel. Ligeledes
anbefaler vi, at du altid dobbelttjekker dit sæbe produkt for, at se om det efterlader en
beskyttende hinde.
Er du i tvivl om produktet du bruger til rengøring af cykler efterlader en midlertidig hinde, så
tøv ikke med at kontakte os.
Her oplyses en række produkter, som du skal være ekstra opmærksom på om du har brugt
på cyklen, inden du påfører din nanobehandling:

-

Muc-off produkter fx. Bike protect, bike cleaner og dry wash

-

Carbonpro produkter fx. dri shine og

-

Weldtite produkter fx. Dirtwash carbon clean and protect.

-

Joe’s no flats fx. Frame and tire shine

-

Morgan blue fx. Bike wash med beskyttende voks.

-

Pure fx. Bike protector eco range.

-

Motip fx. Shine and protect

-

Zefal fx. Bike wash

Det får du for pengene:
10 ml. Skjoldet nano coating
30 ml. Skjoldet rens før nanocoating (Grunder)
3 mikrofiber klude til rengøring, påføring og aftørring
En nem drejebog til hvordan du påfører produktet korrekt

