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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en 
ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om 
altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht 
voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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Technische gegevens
Basis Wax-gebaseerd
Consistentie Vloeistof
Dichtheid Ca. 1,02 g/ml
Zuurtegraad pH Ca. 7.8
Verwerkingstemperatuur 5 °C → 30 °C
Gehalte vaste stof 40 %
(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving
Dry Wax is een speciaal ontwikkeld 
professioneel kettingsmeermiddel op basis van 
wax.

Eigenschappen
 Wax-houdend
 Roest- en corrosiewerend
 Vuilafstotend
 Langdurige bescherming

Toepassingen
 Geschikt voor het smeren van fietsketting, 

derailleurwieltjes, cassette en 
voortandwielen.

 Zowel voor racefietsen als voor 
mountainbikes.

Leveringsvorm
Kleur: wit
Verpakking: 100ml

Houdbaarheid
2 jaar in ongeopende verpakking op een droge 
en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C 
en +25°C.

Ondergronden
Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij.

Verwerking
Aanbrengmethode: Ketting, derailleurwieltjes, 
cassette en voortandwielen volledig ontvetten 
en zuiver maken. Zorg dat de ketting volledig 
droog is. Dry Wax krachtig schudden en 
vervolgens aanbrengen aan de binnenzijde 
van de ketting en tegelijkertijd de ketting 
ronddraaien. Breng voldoende Dry Wax aan (2 
à 3 lagen) en laat de ketting drogen alvorens 
de volgende laag aan te brengen. De ketting 
moet volledig opgedroogd zijn voor het fietsen. 
Vuil kan nadien verwijderd worden door de 
ketting met een droge doek schoon te vegen. 
Breng daarna opnieuw Dry Wax aan.
 

Veiligheidsaanbevelingen
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht 
nemen.

Opmerkingen
 Bij hevige regenval kan de wax 

uitgespoeld worden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze technische fiche is het 
resultaat van proeven, controles en ervaring. 
Ze is van algemene aard, en houdt geen 
aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker door 
eigen testen vast te stellen of het product voor 
de toepassing geschikt is.


