
MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY

MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY  
on täyssynteettinen ketjurasva erityisesti 
moottoripyörien O-rengas ja X-rengas-ketjuihin. 
Se hylkii vettä ja muodostaa lujan voitelukalvon. 
K7 toimii hyvin kisakäytöissä, mutta sitä voidaan 
käyttää myös tavallisessa ajossa. K7 Synthetic 
Chain Spray toimii erinomaisesti myös kaiken-
laisten nivelten, saranoiden ja liukukiskojen 
voitelussa, joissa se antaa pitkäaikaisen suojan 
metalli/metalli kosketuksissa, sekä erinomaisen 
korroosiosuojan.

MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY  
K 7 Synthetic Chain-Spray is a clear chain 
spray for motorcycles, scooters, bikes and 
drive chains of other power units. The K 7 
Synthetic Chain-Spray meets the highest 
quality standards and increases the lifespan 
of the chain in the long-term thanks to its 
synthetic substances and sophisticated 
additive technology.

MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY 
on pihustatav ketiõli mootorrattale, motorollerile, 
jalgrattale ja teistele kettajamjõuallikaga vahen-
ditele. K7 pihustatav ketiõli vastab kõrgeimatele 
kvaliteedinõuetele ning suurendab pikemas pers-
pektiivis keti eluiga  tänu sünteetilisitele ainetele 
ja keerukale lisanditehnoloogia.

Täyssynteettinen ketjurasva.
Clear chain spray to meet the highest requirements.
Suurepärane ketipuhastusaerosool.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
O-rengastestattu• 
erittäin korkeatasoinen kulumissuoja jopa kovissa kisaolosuhteissa• 
erinomainen korroosiosuoja• 
erinomainen tarttuvuus estää rasvan roiskumisen ajossa• 
hyvä lämmönkesto ja vedensietokyky• 
uskomaton tunkeutuvuus varmistaa ketjun sisäisen voitelun• 
estää ketjun takertelun• 
pullossa mukana avosuutin ja pillisuutin• 
kasvattaa ketjun ja rattaiden elinikää• 
valkoinen synteettinen rasva => vähemmän likaa ja käyttömäärä pienenee• 

Käyttösuositus:
Ravista hyvin ennen käyttöä. Ruiskuta rasvaa säästeliäästi puhdistetun ja lämpimän ketjun sisäpinnalle. 
Odota n.25min tai yön yli jotta rasva saavuttaa maksimaalisen tarttuvuuden.

Benefits
O-ring tested• 
A high degree of wear protection even in extreme conditions• 
Efficient corrosion protection thanks to special additives• 
Centrifuge resistant thanks to excellent adhesive strength• 
Temperature stable and water-resistant• 
Excellent penetration• 
No jamming of chain• 
Additional valve with spray tube• 

Recommendation
Shake well before use. Spray sparingly and evenly on the inside of the cleaned chain. Wait at least 25 minutes or 
overnight for optimum performance. Improves grip.

Kasud
O-ring testitud• 
kõrgetasemeline kulumiskaitse ka äärmuslikes tingimustes• 
tõhus korrosioonikaitse tänu erilistele lisanditele • 
tsentrifuug resistentne tänu suurepärasele kleepumistugevusele• 
temperatuuri stabiilne ja veekindel• 
suurepärane tõrje • 
ei lase ketil kiiluda • 
pihustiga kaasas lisaventiil• 

Soovitused
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Pihusta ühtlaselt puhastatud ketile. Lase seista vähemalt 25 minutit, parima 
tulemuse tagamiseks ööpäev. Vahendiga paraneb ka haardumine.
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Pakkaus Packaging Pakend

Aerosoli 400 ml (LTK 12 x 0.4 L) Aerosole of 400 ml 
(Case 12 x 0.4 L)

Aerosool 400 ml  
(Kast 12 x 0.4 L)

Varoitus
Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Suojaa lämmölt/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa
suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa auringovalolta. Ei saa säilyttää auringopaisteessa eika
yli 50° C lämpötilassa.
Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

Warning
Container is pressured. Keep away from sunlight and temperatures of over 50° C. Do not open with force or burn after 
use. Do not spray on flames or burning objects. Keep away from sources of ignition. Do not smoke. Keep away from 
children. Ensure adequate ventilation to avoid combustible vapour/air mixes. Ensure can is empty before disposal. 

Ettevaatus
Pakend on rõhu all. Vältida otsest päikesevalgust ning temperatuure üle 50° C. Mitte avada jõuga ja pärast kasutamist põletada.
Mitte pihustada leekidesse või põlevatele objektidele. Hoida eemal süüteallikatest. Kasutamisel mitte suitsetada.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutamisel tagada piisav ruumi ventileeritavus. Enne ära viskamist veenduda,
et aerosool on tühi.
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