
EPOXY ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ & ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΕ 1 
150ml
Πατενταρισμένο αντιδιαβρωτικό σύστημα 
εξουδετέρωσης σκουριάς και αστάρι σε ένα 
προϊόν σε μορφή σπρέι.  Αναπτύχθηκε για τη 
βιομηχανία, τους μηχανικούς αλλά και για τους 
ερασιτέχνες.
Η σκουριά εξουδετερώνεται. Το BRUNOX® μαζί 
με το σίδηρο και τη σκουριά σχηματίζουν ένα 
σύμπλεγμα οργανομεταλλικού σιδήρου. Η 
μαύρη, συμπαγής και ανθεκτική προστατευτική 
στρώση παρέχει μεγάλης διαρκείας προστασία 
από τη διάβρωση και ταυτόχρονα λειτουργεί 
ως αστάρι, χάρη στον εμπλουτισμό της με 
εποξειδική ρητίνη.
Το BRUNOX® Epoxy σπρέι πρέπει να ψεκάζεται 
σταυρωτά, σε απόσταση 25 εκατ., 3 με 4 φορές. 
Μετά από τον πρώτο ψεκασμό, αφήστε το 
BRUNOX® Epoxy σπρέι να στεγνώσει για 30-40 
λεπτά, και μετά το δεύτερο ψεκασμό, αφήστε το 
να στεγνώσει μέχρι να είναι και οι δύο στρώσεις 
εντελώς στεγνές.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 
ΣΠΡΕΙ 100ml
Το BRUNOX Turbo σπρέι είναι ένα υψηλής 
ποιότητας ελβετικό σπρέι με 5 ιδιότητες:
• Λιπαντικό
• Διεισδυτικό λάδι/απομάκρυνση σκουριάς
• Αντισκωρική προστασία  (έως 3-6 μήνες)
• Καθαρισμός/συντήρηση
• Σπρέι επαφών



Προϊόντα Περιποίησης Ποδηλάτου

TOP-KETT ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 100ml

Το BRUNOX TOP-KETT είναι ένα λιπαντικό παντός 
καιρού, υψηλών προδιαγραφών, ειδικό για τις αλυσίδες 
ποδηλάτων και μοτοσυκλετών.
Το BRUNOX TOP-KETT διαμορφώνει μια ομοιόμορφη και 
διάφανη προστατευτική στρώση που δεν στεγνώνει.
Αντέχει υψηλές πιέσεις, βρωμιές και υγρασία.



ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

ΣΠΡΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
CARBON 120ml

Το σετ περιέχει:

• BRUNOX ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ 
100ml πολυχρηστικό σπρέι 5 σε 1 για λίπανση, 
προστασία και περιποίηση ποδηλάτων

• BRUNOX TOP-KETT LUBRICANT OIL 100ml
λιπαντικό αλυσίδας παντός καιρού

• BRUNOX DEO SUSPENSION FORK SPRAY 
100ml σπρέι περιποίησης πιρουνιών και 
αναρτήσεων ποδηλάτων

Το BRUNOX CARBON CARE είναι ένα ειδικό 
σπρέι για την περιποίηση των ανθρακονημάτων. 
Καθαρίζει, γυαλίζει και συντηρεί τμήματα των 
ποδηλάτων, σκαφών, αυτοκινήτων, κρανών και 
άλλων αντικειμένων από carbon.

Απλά εφαρμόστε το BRUNOX CARBON CARE 
στην επιφάνεια, τρίψτε με ένα πανί ή μαλακή 
βούρτσα και ύστερα αφαιρέστε υπολείμματα με 
ένα πανί μικροϊνών.

Το BRUNOX® Deo είναι ένα ειδικό σπρέι αναρτήσεων 
ποδηλάτων για την φροντίδα αυτών και των 
μπροστινών πιρουνιών.
Εύκολη φροντίδα με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η 
σκόνη και η βρωμιά προσκολλώνται λιγότερο στους 
σωλήνες ανάρτησης, καθιστώντας έτσι ευκολότερη 
την αφαίρεσή τους. Χάρη στη λεπτή επίστρωση 
λιπαντικού στους σωλήνες, οι δακτύλιοι καθαρισμού 
απομακρύνουν τη βρωμιά, τη σκόνη και το νερό 
πολύ καλύτερα και για περισσότερο. Οι δακτύλιοι 
καθαρισμού δεν στεγνώνουν, μένουν εύπλαστοι και 
η διάρκεια ζωής τους μεγαλώνει πολύ.
Δεν περιέχει σιλικόνη, PTFE, γραφίτη και 
καρκινογόνα χημικά.

DEO ΣΠΡΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 100ml


