MINI TEST
mycí sada na kolo

DIRTWASH
STARTER KIT
Vše, co je potřeba, pokud chcete dostat kolo do kondice
po blátivé či prašné vyjížďce, by měla obsahovat sada Dirtwash Starter Kit. Kromě mycího přípravku Bike Cleaner
(200 ml) je to účinnější produkt na řetězy Citrus Degreaser
(100 ml), univerzální olej Weldtite TF2 (50 ml), leštidlo Protect&Shine Spray (100 ml) a nepostradatelná houbička pro
mechanickou očistu. Cena této praktické sestavy, kterou lze
vnímat třeba i jako vhodný dárek pro cyklistu, je 449 Kč.
Jako velmi praktické jsme ocenili už ovládání pumpiček
jednotlivých produktů pro možnost aplikace přesně podle
potřeby a možnost jejich uzamčení proti nechtěnému úniku
obsahu. Univerzální Bike Cleaner jsme podle návodu nastříkali na znečištěný povrch rámu a dalších součástí, většina
mastnoty se začala okamžitě rozpouštět, pro zbavení kola
zbytků pak stačilo po chvíli vsadit na vodu a práci s houbičkou. Vyšší úroveň nečistot měl za úkol odstranit Citrus
Degreaser s obsahem pouze přírodě neškodících složek. Pro
jeho test jsme zvolili kazetu s řetězem. Kvalita jeho práce
byla úměrná očekávání a s většinou špíny si za asistence
kartáčku poradil bez větších potíží. Na letitý nános „kolomazi“ je ale logicky krátký, ten je potřeba nejprve mechanicky
odstranit. Ve zkoušce se zanedbávaným řetězem bohužel
citrusový čistič sám nestačil, zde byla asistence kartáče nevyhnutelná.
Po smytí nečistot a osušení kola přišel ke slovu Protect&Shine Spray se silikonem a voskem. Po rozleštění čistým hadříkem jsme se dočkali lesku, ovšem ta pravá zkouška
teprve čekala. Blátivé traily ukázaly, že díky tomuto kosmetickému zásahu na ošetřených dílech a rámu méně ulpívá
bláto a voda, a pokud ano, lze je po dojetí snadno odstranit
i jen slabým proudem vody.
Mazivo Weldtite TF2 s přítomností teflonu se po správné
aplikaci ukázalo skvěle. Nijak viditelně nelepí prach za suchých dní, v blátivém prostředí pak byla jeho výdrž vnímána
jako dostatečná a po návratu a mycí proceduře docházelo
stejně k nové aplikaci. Jde tedy o velmi univerzální produkt.

plus

snadná manipulace,
kvalitní funkce
mycích přípravků
u udržovaného kola,
praktické balení pro
převoz, univerzální
mazivo na řetěz
do všech podmínek –
v suchu nelepí
nečistoty, v blátě
vydrží
minus

limit funkce mycího
prostředku u více
znečištěného řetězu
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