
HOE JE FIETS ONDERHOUDEN?HOE JE FIETS ONDERHOUDEN?

WAAROM BIKE7?
Om nog meer van elk fietsmoment te kunnen genieten heeft 

Bike7 een reeks producten geselecteerd die je helpen om 
onderhoudstijd te besparen. Deze producten zijn ontworpen 
door professionals om te gebruiken door de gepassioneerde 

fietser. Beleef je sport nog intenser …. Gebruik bike7! 

Bike7 Team

WWW.BIKE7.BE 2. CLEANING

CLEAN
• Snel en grondig reinigen op waterbasis
• 100% biologisch afbreekbaar
• Veilig voor alle onderdelen & materialen
• Veilig voor matte en glanzende frames
• Verwijderen van gedroogd vuil, zweet, 

zand, stof, sportdrank, ...

fles 1l
bus 5l

BRAKE CLEANER
• Verwijdert vuil, olie en remstof op de 

remblokken, -klauwen en -schijven
• Zorgt voor een optimale remkracht
• Voorkomt piepende remmen

aerosol 500ml

MICROFIBRE
• Ultra zachte reinigingsdoek
• Sterk absorberend
• Duurzaam
• Uitwasbaar op 90°C

Microfibre 3st

BIKE7 RASTA
• Krasvrij reinigen
• Ideaal voor moeilijk 

bereikbare plaatsen
• Uitwasbaar op 90°C

Rasta 1st WWW.BIKE7.BE

Follow us on

FacebookInstagram youtube

1. ONTVETTEN

DEGREASE
• Snelle, grondige en veilige ontvetter
• Voor alle mechanische fietsonderdelen
• Verwijdert olie, vetten, teer en lijmresten zonder 

de ondergrond aan te tasten

aerosol 500ml  
fles 1l

CHAIN CLEAN
• Doeltreffende reiniger en ontvetter voor 

kettingen, derailleurs, cassettes, ...
• Regelmatig gebruik resulteert in een langere 

levensduur van de transmissie
• Te neutraliseren met water

fles 1L
bus 5L

2. CLEANING
Spoel de fiets met 
stromend water.  Vernevel 
CLEAN op de fiets en laat 
enkele minuten inwerken. 
Wrijf en spoel nadien de 
vervuiling weg.

3. BESCHERMEN
Gebruik SHINE & 
PROTECT om het 
resterende vocht te 
verwijderen door de fiets 
in te spuiten. Opgelet: 
remschijven afdekken! 
Wrijf na en droog je fiets 
met onze MICROFIBRE 
doek, hierdoor krijg je een 
vuil- en waterafstotende 
beschermlaag.
SHINE & PROTECT 
vormt ook een een ideale 
microsmering voor kleine 
bewegende onderdelen.

1. ONTVETTEN

De transmissie inspuiten 
met DEGREASE of 
CHAIN CLEAN. Even 
laten inwerken tot de 
vervuiling loskomt. 
Transmissie schoonvegen 
met de MICROFIBRE 
doek of verder gaan met 
stap 2. Cleaning.

OLIEWAX &

4. SMEREN

Ketting droog wrijven 
met de MICROFIBRE 
doek. Breng daarna twee 
lagen PRO WAX aan 
in het midden van elke 
schakel van de ketting 
met een interval van 3u. 
Laat daarna minimum 2u 
drogen.

WAX

Ketting droog wrijven 
met de MICROFIBRE 
doek. Kies bij het gebruik 
van LUBRICATE 
afhankelijk van de 
weersomstandigheden 
voor WET of DRY. Spuit 
de olie in het midden 
van elke schakel van 
de ketting. Veeg na 10 
minuten de ketting af 
met onze MICROFIBRE 
doek of na elke fietsbeurt. 
Herhaal deze smering 
indien nodig.

OLIE

TUSSENTIJDS ONDERHOUD
De ketting zuiver maken met de 
MICROFIBRE doek. Breng daarna één laag 
PRO WAX aan in het midden van elke schakel 
van de ketting. Laat dit min. 2u drogen.

* Afhankelijk van de weersomstandigheden en de intensiteit van gebruik.

TUSSENTIJDS ONDERHOUD
Remschijven en remblokken 
inspuiten met Brake Cleaner. Daarna 
droogwrijven met MICROFIBRE.

WAX

M40028900



PROTECT
4 in 1 transparante beschermlaag:
• waterafstotend
• anti corrosie en oxidatie
• micro smering
• kleur verfraaiend

Toepasbaar op matte en glanzende 
lakken. Opgelet: niet gebruiken op 
remschijven.

aerosol 500ml 

• Veilige reiniging, smering én bescherming voor alle elektrische 
onderdelen van de e-bike – behalve schijfremmen

• Werkt ook als contactspray voor de batterij en de aandrijving
• Verdrijft vocht en voorkomt oxidatie

aerosol 100ml

E-PROTECT

GREASE
• Kwalitatief drukbestendig lager vet
• Hoge hechtingskracht
• Langdurige dieptesmering
• Waterbestendig
• Bescherming tegen roestvorming

pot 500gr
tube 100ml

DEBLOCK
• Demonteren van onderdelen
• Roestoplossende kruipolie
• Tot in de meest onbereikbare hoekjes en kantjes 

dankzij een hoog kruipvermogen

aerosol 500ml 

MOUNT CARBON
• Monteren van carbon onderdelen
• Zorgt voor hoge grip voor een lager 

aandraaimoment
• Minder spanning op gemonteerde delen
• Uitstellen van materiaalmoeheid
• Hermontage van onderdelen

pot 100gr 

MOUNT
• Professionele montagepasta
• Droogt niet uit
• Goede bescherming tegen corrosie en slijtage

pot 120gr 

3. BESCHERMEN

2 MOGELIJKHEDEN MONTAGE

Ketting droog wrijven met de MICROFIBRE doek. Kies bij het gebruik 
van LUBRICATE afhankelijk van de weersomstandigheden voor WET 
of DRY. Spuit de olie in het midden van elke schakel van de ketting. 
Veeg na 10 minuten de ketting af met onze MICROFIBRE doek of na 
elke fietsbeurt. Herhaal deze smering indien nodig.

OLIEWAX

Ketting droog wrijven met de 
MICROFIBRE doek. Breng 
daarna twee lagen PRO WAX 
aan in het midden van elke 
schakel van de ketting met een 
interval van 3u. Laat daarna 
minimum 2u drogen.

4. SMEREN
OF

PRO WAX - RACE / MTB / E-BIKE

• Biologisch afbreekbaar
• Solventvrije wax emulsie
• Nauwkeurig schakelen
• Langdurig en makkelijk onderhoud

fles 150ml
fles 500ml

LUBRICATE DRY - RACE / MTB

• Ultradunne transparant smeermiddel
• Trekt geen stof aan
• Vermindert wrijving 

aerosol 500ml  
fles 150ml 

LUBRICATE WET - RACE / MTB / E-BIKE 

• Waterbestendig smeermiddel
• Hoge viscositeit voor langdurige smering

aerosol 500ml 
fles 50ml 

HIGH PERFORMANCE
BICYCLE  MAINTENANCE


