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CATEGORIE

PLANT-BASED

BIODEGRADABLE

TESTED BY PROS

Fossiele bronnen raken uitgeput en vervuilen de wereld. De 
smeer- en onderhoudsproducten van Airolube zijn plant-
based. Zo zijn de ingrediënten hernieuwbaar en bewezen 
schoner voor het milieu.

Overal je fiets kunnen onderhouden zonder schade toe te 
brengen aan het milieu, dat is waar Airolube voor staat. Alle 
smeer- en onderhoudsproducten zijn afbreekbaar door de 
natuur.

Al onze producten worden getest door professionals. 
Mensen met kennis van fietsen. Zo kunnen we een 
effectieve werking van onze producten garanderen.

GA ALLEEN VOOR HET 
ALLER SCHOONSTE
De nieuwe generatie in smeren en onderhouden 
van de fiets. Met natuurlijke producten van 
hoogwaardige kwaliteit gaat Airolube de strijd 
aan met traditionele, vervuilende smeer- en 
onderhoudsproducten. Wees voorbereid op de 
toekomst met het complete plant-based, biologisch 
afbreekbare en PFAS-vrije assortiment van Airolube.

Niet alleen zijn onze producten beter voor 
het milieu, ook zijn onze verpakkingen geheel 
recyclebaar en is onze productielocatie CO2-
neutraal.
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REINIGEN

SUPER WASH
LET ’S BEAT THE DIRT!

Laat de fiets stralen met de Airolube Super Wash. Deze plant-based fiets-, motor- en autoshampoo is speciaal ontwikkeld 
voor het reinigen van de mooiste lakken. De natuurlijke formule rekent moeiteloos af met vet en vuil en zorgt voor een 
vlekkeloos resultaat. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-68543
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68550
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68567
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-50005
Inhoud 20L
Verpakt per 1 stuk

WASH + PROTECT
NO TIME TO WASTE!

Airolube Wash + Protect is een plant-based formule voor het reinigen en verzegelen van laklagen en metalen onderdelen. 
Met deze unieke natuurlijke 2-in-1 formule bespaar je tijd. Deze shampoo reinigt en beschermt namelijk jouw fiets in 
slechts één handeling. Bovendien zorgt de Airolube Wash + Protect voor een stralend en glanzend resultaat waarbij het 
water direct van het oppervlak afloopt.

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-68574
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68581
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68598
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk
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REINIGEN

UNIVERSAL CLEANER
LET ’S GET DIRTY!

De Airolube Universal Cleaner is een multifunctionele reiniger voor fietsen, auto’s, motoren en meer! Als fietsreiniger is 
de Universal Cleaner geschikt om alle onderdelen van de fiets moeiteloos schoon te maken. De plantaardige formule is 
zo ontwikkeld dat lichte en hardnekkige vervuiling eenvoudig te verwijderen is zonder dat de lak van je frame of andere 
onderdelen van je fiets beschadigd raken. Haal het beste uit deze reiniger door de formule enkele minuten te laten 
intrekken op de vervuilde onderdelen en vervolgens met borstel schoon te maken en af te spoelen met water. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51088
Inhoud 200ml
Verpakt per 12 stuks

Artikelnr. AL-51149
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51156
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51347
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-68604
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68611
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68628
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-50012
Inhoud 20L
Verpakt per 1 stuk

EXTREME FOAM CLEANER
LET ’S KEEP IT CLEAN!

Ben je klaar voor de Airolube Extreme Foam Cleaner? Deze plant-based pre-wash formule is ontwikkeld voor het reinigen van 
lakken. De natuurlijke formule is eenvoudig te doseren in het foamreservoir van iedere foam-gun. De zoutvrije oplossing zorgt 
ervoor dat het oppervlak wordt bedekt met een extreme foamlaag. Deze laag weekt hardnekkig en ingedroogd vuil los en zorgt 
ervoor dat dit naderhand eenvoudig en krasloos verwijderd kan worden.

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer
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REINIGEN

SUPER DEGREASER
LET ’S MAKE IT SHINE!

Reken af met olie, vet en ander vuil op de fiets met de Airolube Super Degreaser. Deze krachtige ontvetter is hard tegen 
vuil, maar veilig en effectief te gebruiken op metalen, carbon en plastic onderdelen. De ontvetter lost olie, vet en ander vuil 
op en zorgt ervoor dat de metalen onderdelen niet uitdrogen en corroderen nadat deze zijn ontvet. Wil je het maximale 
halen uit de ontvetter? Spoel de ontvette onderdelen dan na met water. Wat overblijft, zijn schone onderdelen!

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51071
Inhoud 200ml
Verpakt per 12 stuks

Artikelnr. AL-51163
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51170
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51323
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-51392
Inhoud 20L
Verpakt per 1 stuk
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REINIGEN

HEAVY DUTY DEGREASER
LET ’S DO THE TOUGH JOB!

Airolube Heavy Duty Degreaser is een plant-based industriële ontvetter. Deze formule rekent moeiteloos af met het meest 
hardnekkige vet. Van aangekoekt vet op de fietsketting tot een zwaar vervuild motorblok, de Heavy Duty Degreaser lost 
het op. Dit product is geschikt voor een directe toepassing op gemonteerde onderdelen. 

Let hierbij op dat de Heavy Duty Degreaser de laklaag kan aantasten. Heb je de ontvetter wel op de laklaag gespoten? 
Dan adviseren we dit grondig na te spoelen met water. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-68352
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68369
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-68376
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-68383
Inhoud 20L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-68505
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

LEATHER & FABRIC CLEANER
LET ’S CLEAN UP THAT MESS!

Let’s clean up that mess met de Airolube Leather & Fabric Cleaner. Deze krachtige reiniger is een plant-based formule 
voor het reinigen van lederen en stoffen (be)kleding. Door de (be)kleding simpelweg in te sprayen rekent de natuurlijke 
formule van de Leather & Fabric Cleaner met gemak af met veelvoorkomende vlekken. Kortom: vet, vuil en andere 
vloeistoffen krijgen geen kans om als vlek achter te blijven. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer
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BESCHERMEN

FABRIC PROTECT
DIRT DOESN ’T STAND A CHANCE!

Airolube Fabric Protect is een plant-based impregneermiddel voor het beschermen van stoffen bekledingen. Deze unieke 
formule geeft de hechting van vuil en vocht aan stoffen bekledingen geen kans. Bovendien zorgt de Airolube Fabric 
Protect ervoor dat de bekleding kan blijven ademen en daarmee zijn soepelheid en kwaliteit behoudt. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-68673
Inhoud 200ml
Verpakt per 12 stuks

Artikelnr. AL-68666
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

ANTI ODOUR GEAR REFRESHER
YOU ’RE SO FRESH!

Airolube Anti Odour Gear Resfresher is een probiotische en plant-based formule voor het verfrissen van (be)kleding en 
sportuitrusting. Deze refresher is speciaal ontwikkeld voor alle soorten sportuitrustingen die lastig schoon en fris blijven, 
doordat ze bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor de wasmachine. Deze natuurlijke geurverwijderaar rekent af met deze vieze 
geuren en laat een subtiele lavendelgeur achter. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51743
Inhoud 200ml
Verpakt per 12 stuks
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BESCHERMEN

Artikelnr. AL-51972
Inhoud 80ml
Verpakt per 20 stuks

Artikelnr. AL-68765
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

KEEP THE PRESSURE!

Met de Airolube Tyre Sealer maak je jouw fietsband in no-time tubeless! De natuurlijke formule dicht met gemak alle gaten 
tot wel 6mm en verkleint de kans dat je stil komt te staan door een lekke band. Afhankelijk van de weercondities en het 
gebruik werkt de Tyre Sealer optimaal gedurende enkele maanden. Controleer daarom iedere 3 tot 4 weken of de Tyre 
Sealer nog vloeibaar is en vul indien nodig bij. 

Geschikt voor: fiets

TYRE SEALER

Artikelnr. AL-68437
Inhoud 200ml
Verpakt per 12 stuks

Artikelnr. AL-51897
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51903
Inhoud 1000ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51934
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

SPEEDWAX
THE FINISHING TOUCH!

Airolube Speedwax is dé siliconenvrije waxemulsie voor het beschermen en afwerken van lakken. De natuurlijke formule 
laat een waterafstotende en vuil-werende waxlaag achter op de lak. Hierdoor wordt deze optimaal beschermd tegen 
invloeden van buitenaf en krijgt de lak zijn showroom-look terug.

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer
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SMEREN

MULTI OIL
YOU ’RE SO HANDY!

Een smeermiddel dat multifunctioneel inzetbaar is, dat is de Airolube Multi Oil. Dit natuurlijke smeermiddel maakt een 
einde aan piepende en krakende onderdelen en laat tandwielen weer soepel draaien. De olie is ontwikkeld op basis van 
koolzaadolie, waardoor deze niet alleen plantaardig, maar ook biologisch afbreekbaar is. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51132
Inhoud 100ml
Verpakt per 20 stuks

Artikelnr. AL-51040
Inhoud 200ml
Verpakt per 12 stuks

MULTI SPRAY
YOU ’RE SO HANDY!

De natuurlijke Airolube Multi Spray hoort thuis in iedere garage. Deze spray is geschikt als multifunctioneel reinigings- en 
smeermiddel voor de fiets, auto, motor en meer. De unieke formule beschermt tegen corrosie, reinigt, smeert en maakt 
los wat vast zit. Door de luchtdruk in de fles is deze gemakkelijk en veilig te gebruiken vanuit elke hoek en haal je het 
maximale uit één verpakking!

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer
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SMEREN

10

CHAIN WAX
LET ’S PLAY IT SAFE!

Verleng de levensduur van de ketting door gebruik te maken van de Airolube Chain Wax! Deze plantaardige kettingwax is 
speciaal ontwikkeld om de fietsketting optimaal te beschermen in weer en wind. Deze wax is eenvoudig te gebruiken en 
dringt diep door tussen de schakels. De wax zorgt voor een water- en vuilafstotende beschermlaag, waardoor de ketting 
minder vuil aantrekt en de levensduur van de ketting verlengd wordt. Daarnaast behoudt deze wax ook in koude en natte 
omstandigheden zijn uitstekende werking.

Geschikt voor: fiets

Artikelnr. AL-51095
Inhoud 100ml
Verpakt per 20 stuks

Artikelnr. AL-51101
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51361
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-51118
Inhoud 100ml
Verpakt per 20 stuks

Artikelnr. AL-51125
Inhoud 500ml
Verpakt per 6 stuks

Artikelnr. AL-51330
Inhoud 5L
Verpakt per 1 stuk

CHAIN OIL
YOU ’RE SO SMOOTH!

Airolube Chain Oil is hét natuurlijke allround smeermiddel dat je het hele jaar door kunt gebruiken. Door de hoge VI-index 
van de Airolube Chain Oil is deze olie namelijk minder gevoelig voor temperatuurschommelingen dan traditionele minerale 
oliën en behoudt hij de stabiele smerende werking bij zowel hoge als lage temperaturen. Deze kettingolie smeert de 
schakels van de ketting en zorgt voor een lagere frictie tussen de verschillende schakels en onderdelen. Hierdoor schakel 
je soepeler en bespaar je op wattages. Bovendien dringt de unieke formule door tussen de schakels en beschermt hij 
vanuit hier de ketting tegen roesten, piepen en kraken. 

Geschikt voor: fiets
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SMEREN

BEARING GREASE
LET ’S ROLL!

Airolube Bearing Grease is een plantaardig smeervet dat ontwikkeld is voor onderdelen die worden blootgesteld aan 
enorme krachten. Denk hierbij aan lagers en assen. Dit harsvrije smeervet zorgt ervoor dat vocht en vuil niet door 
kunnen dringen tot de onderdelen en dat het roesten en sluiten van onderdelen wordt voorkomen. Bovendien heeft 
dit vet een zeer laag wrijvingscoëfficiënt en beschermt het de onderdelen tegen corrosie. Het vet is geschikt voor alle 
weersomstandigheden en behoudt een uitstekende werking in een temperatuurbereik tussen de -20°C en 70°C. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51194
Inhoud 50ml
Verpakt per 36 stuks

Artikelnr. AL-51187
Inhoud 500ml
Verpakt per 12 stuks

E-BIKE & CITY CHAIN OIL
KEEP IT SMOOTH!

De E-bike & City Bike Chain Oil is een speciaal ontwikkeld natuurlijk smeermiddel voor de elektrische fiets. De E-bike & City 
Chain Oil smeert de schakels van de ketting en zorgt voor een lagere frictie tussen de schakels en onderdelen. De unieke 
formule van Airolube dringt eenvoudig door tussen de schakels en beschermt vanuit hier de ketting tegen roesten, piepen 
en kraken. Deze kettingolie is bestand tegen de grote krachten die komen kijken bij deze fietsen en heeft een enorme 
drukbestendigheid. Daarnaast is deze kettingolie het hele jaar door te gebruiken door de goede waterbestendigheid. 

Geschikt voor: fiets

Artikelnr. AL-51767
Inhoud 100ml
Verpakt per 20 stuks
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SMEREN

MULTI GREASE
LET ’S KEEP YOU GOING!

Airolube Multi Grease is een plantaardige multi purpose vet. Zowel te gebruiken bij droge als natte omstandigheden. 
De Airolube Multi Grease is ontwikkeld op basis van Nederlands koolzaad. Deze formule is geschikt binnen een 
temperatuurbereik van -20°C tot 70°C.  Zo geeft de Multi Grease een goede smering voor belaste glij-, kogel- en rollagers, 
wiellagers, doorsmeerpunten, chassis en verschillende schokbelaste of trillende toepassingen. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51248
Inhoud 400gr
Verpakt per 15 stuks
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MONTEREN

CARBON ASSEMBLY PASTE
LET ’S STAY FIXED!

Airolube Carbon Assembly Paste is een montagepasta die helpt bij het monteren van carbon en aluminium onderdelen. De 
korrelige structuur van de montagepasta zorgt ervoor dat de onderdelen minder vastgedraaid hoeven te worden en toch 
op de juiste plek blijven zitten. De pasta werkt effectief in een temperatuurbereik van -20°C tot 900°C. Met behulp van 
deze natuurlijke pasta voorkom je het beschadigen van carbon en is piepen, kraken en knarsen verleden tijd. Bovendien 
biedt de pasta een hoge bescherming tegen vocht en corrosie. 

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51231
Inhoud 50ml
Verpakt per 36 stuks

Artikelnr. AL-51224
Inhoud 500ml
Verpakt per 12 stuks

COPPER PASTE
PERFORM UNDER PRESSURE!

Airolube Copper Paste is een multifunctionele keramische pasta voor het monteren van grote en kleine onderdelen. Deze 
pasta zorgt ervoor dat schroefdraadverbindingen soepel blijven draaien en dat bouten en moeren worden beschermd 
tegen corrosie. Ook voorkomt het gebruik van de Airolube Copper Paste het koudlassen van bout-moerverbindingen onder 
hoge druk. De montagepasta werkt waterafstotend, vermindert slijtage aan onderdelen, voorkomt het piepen en kraken 
van onderdelen onder druk en werkt effectief in een temperatuurbereik van -20°C tot 900°C.

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51064
Inhoud 50ml
Verpakt per 36 stuks

Artikelnr. AL-51842
Inhoud 500ml
Verpakt per 12 stuks
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MONTEREN

UNIVERSAL ASSEMBLY PASTE
LET ’S STICK TOGETHER!

Airolube Universal Assembly Paste is een multifunctionele keramische pasta voor het monteren van grote en kleine 
onderdelen. Deze pasta zorgt ervoor dat schroefdraadverbindingen soepel blijven draaien en dat bouten en moeren 
worden beschermd tegen corrosie. Ook voorkomt het gebruik van de Airolube Universal Assembly Paste het koudlassen 
van bout-moerverbindingen onder hoge druk. De montagepasta werkt waterafstotend, vermindert slijtage aan onderdelen, 
voorkomt het piepen en kraken van onderdelen onder druk en werkt effectief in een temperatuurbereik van -20°C tot 
1000°C.

Geschikt voor: fiets, auto, motor en meer

Artikelnr. AL-51217
Inhoud 50ml
Verpakt per 36 stuks

Artikelnr. AL-51200
Inhoud 500ml
Verpakt per 12 stuks
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PAKKETTEN

CLEANEST BIKE ESSENTIALS OIL

CLEANEST BIKE ESSENTIALS WAX

CLEANEST BIKE BASICS

LET ’S CLEAN GREEN!

LET ’S CLEAN GREEN!

LET ’S CLEAN GREEN!

Deze emmer met een inhoud van 8 liter is voorzien van alle essentiële tools voor het onderhouden van de fiets. Laat 
je fiets stralen met de zoutvrije Super Wash, ontvet de ketting met de Super Degreaser om vervolgens de ketting snel 
en eenvoudig te smeren met de geweldige Chain Wax. Geef de fiets zijn showroom-look terug door hem als laatste te 
behandelen met de Speedwax en geef vuil en vet geen kans. 
Kortom, dit is dé toolkit voor de échte fietser, compleet met handige spons, frameborstel en kettingborstel. 

Een handige 8 liter emmer, voorzien van de essentiële tools voor goed fietsonderhoud. Laat je fiets stralen met de 
zoutvrije bikeshampoo, Super Wash. Ontvet de ketting met Super Degreaser om vervolgens de ketting snel en eenvoudig 
te smeren met de toegankelijke Chainwax. Voorkom de hechting van vuil en vet op het frame door hem na te behandelen 
met Speedwax. De toolkit voor de echte fietser is compleet met een handige spons, een frameborstel en kettingborsteltje.

Deze emmer is gevuld met alle basistools voor het reinigen van de fiets. Was de fiets met de zoutvrij Super Wash en ontvet 
de ketting met de enige echte Super Degreaser van Airolube. Natuurlijk horen bij het reinigen van de fiets handige tools, 
zoals een kettingborstel, een zachte spons en een handige emmer.  

Artikelnr. AL-68932
Inhoud Mix
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-68956
Inhoud Mix
Verpakt per 1 stuk

Artikelnr. AL-68925
Inhoud Mix
Verpakt per 1 stuk



Vraag ook naar de producten voor onze andere passies

AUTO / MOTOR / AGRI

IT’S UP TO YOU!

AIROLUBE.NL


