
S100 Dry Lube Kettenspray  

Værdsætter du din motorcykel med kædedrev meget højt og at køretøjet visuelt og 

teknisk gør et skinnende indtryk? Så er S100 Dry Lube kædespray et udmærket 

alternativ til din tidligere "normale" kædesmøring. 

Disse smøremidler baseret på fedt har tendens til at slynge olie på motorcyklen og 

fælgen, mens der køres. 

Med S100 Dry Lube tør kædespray slynges der intet smøremiddel på motorcyklen, 

så kædeområdet holdes rent. 

• Kombinerer fordelene ved smørelse med fedt og tørsmøring, som følge af 

den nye hybridformel 

• Optimal slid- og korrosionsbeskyttelse takket være et tørt og fleksibelt 

beskyttelseslag 

• Transparent, derfor ingen ændring i kædens farve 

• Vand - og smudsafvisende 

• Indeholder PTFE 

• til alle O/X/Z-ringe 

Ryst dåsen godt inden brug. Kædesprayen sprøjes tyndt og jævnt på indersiden af den rene og tørre kæde 

og lad den tørre. Kæden skal behandles efter lange ture i regnen eller senest efter ca. 600 km. 

S100 Dry Lube fås i to størrelser, 400 ml og 100 ml. Den lille beholder er en ideel rejsestørrelse. Desuden kan 

spraydåsen fyldes igen med den store dåse efter fuldstændig tømning. Gør som følger: 

• Ryst dåsen godt  

• Fjern sprayhovederne fra begge dåser 

• Pres den lille dåses ventil på den store dåses ventil i ca. 1 minut (400 ml skal altid være nederst) 

Bemærk venligst: Før der skiftes fra konventionel (hvid) kædespray til S100 Dry Lube smøring, skal køretøjets 

kæde rengøres grundigt. 

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig 

øjenirritation. Indeholder fedtsyrer, høj-olie, reaktionsprodukter med borsyre (H3BO3) og diethanolamin. 

Kan forårsage allergiske reaktioner. 

  



S100 Kettenreiniger 

Vejstøv og snavs i kædesmøremidlet forringer smøringen af kædesættet og fremmer 

dets slid. S100 kæderenseren fjerner automatisk snavset smøremiddel og øger 

slidbeskyttelsen af kædesættet, takket være den specielle kombination af aktive 

stoffer 

S100-kæderenseren er udviklet til brug, direkte på kæden. Det er tyktflydende, så 

midlet kan holde længere. 

• Også ideel til fjernelse af kædefedt, der slynges af på baghjulets fælg. 

Ryst dåsen inden brug. Sprøjt kæden med S100-kæderenser og lad den arbejde i op 

til 15 minutter. Hvis kædens led er meget snavsede, skal du rengøre dem med en 

børste (ingen stål børste). Sprøjt derefter kæden igen og skyl den grundigt af med en 

stærk vandstråle. Lad kæden tørre inden yderligere behandling. Smør den tørre kæde 

med S100 Dry Lube Kettenspray før du fortsætter. 

Indeholder 2-propylheptanolexilater, kulbrinter, C10, aromaer. 

Farligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. 

Beholder under tryk: kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. 

Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for 

vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

  



S100 Sauber Sepp  

Kædespraybeskytter - Forhindrer forurening med olietåge. 

Det perfekte tilbehør til smøring af kæden overbeviser med sin enkle 
anvendelse. 

Anbring blot S100 Sauber Sepp på aerosoldåsen, placer skjoldet bag 
kæden nær hjulet og sprøjt kædespray i et tyndt lag på kæden. 

S100 Sauber Sepp er velegnet til fastgørelse på kædespray 
aerosoldåser med en diameter på 57 mm (300 ml og 400 ml). 

Fjern hætten fra dåsen. Ryst dåsen inden brug. Anbring S100 Sauber 
Sepp-kædespraybeskyttelse på dåsen. Ret sprøjtehovedet på 
kædesprayen i retning af skiltet. 

Placer S100 Sauber Sepp-kædespraybeskyttelse bag kæden nær 
tandhjulet. 

Kædesprayen sprøjes tyndt på indersiden af kæden. 

Bemærk venligst: Brug ikke S100 Sauber Sepp kædespraybeskyttelse, 
når kæden kører. 

  



S100 Kratzer-Politur  

Skrammer og små ridser ser ikke pænt ud. De findes altid på synlige 
steder som f.eks. tanken. S100 ridse-politur stopper dette problem. Den 
nye formel fjerner ridser i kun en arbejdsgang, derfor nem og hurtig 
anvendelse. Fine ridser fjernes permanent. Resultatet er en meget 
strålende overflade- og farvedybde. 

Hvad mere kan en biker ønske sig?! 

Hemmeligheden er de syntetisk fremstillede, meget homogene 
polerekorn, der bliver mindre og mindre under poleringen. Dermed 
genoprettes den oprindelige glans faktisk i én arbejdsgang. Man kan 
anvende S100 ridse polituren på alle lakerede motordele, som f.eks. 
kåbe, tank, sidedæksel, hårdt gennemsigtigt kunststof som f.eks. 
forlygter, blinklys, forrude (også til vindskærme af polycarbonat). Også 
egnet til nano- eller ridsefaste lakker. Gør som følger: 

• Ryst tuben før brug 

• Gennemfugt den blå specialklud med vand 

• Tryk en passende mængde af produktet ud på den blå 
specialklud og påfør på den rene, tørre overflade med et let 
tryk i ca. 1-2 minutter. Sørg for at kluden er fugtig under hele 
processen 

• Lad det polerede område tørre i ca. 1-2 minutter, og poler 
efter med den hvide klud. Gentag om nødvendigt proceduren 

Indhold: 50 ml, polereklud (blå) og ekstra klud (hvid) 

Produktet er uden silikone. 

Bemærk at farvede, bløde, ulakerede eller forkromede kunststoffer, uanset om ru eller mat, ikke kan poleres 
f.eks. bagsiden af spejlet. 

Farligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: 
kan eksplodere ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Må kun anvendes udendørs eller i godt ventilerede 
rum. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50° C/122° F. Bortskaffelse af indholdet / 
containeren i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale regler. 

  



S100 Farbaffrischer  

Den gennemsigtige farveopfrisker bruges til en nem, hurtig og permanent optisk 

opgradering af afblegede overflader, som f.eks. en sort motorblok, lakerede og 

ulakerede metal- og kunststofdele. 

Produktet er temperaturbestandigt, laver ingen pletter og virker stadig efter flere 

kørsler i regn samt efter vask. 

Vask motorcyklen grundigt og lad den tørre. Ryst dåsen inden brug. Sprøjt tyndt og 

jævnt i en afstand på ca. 20 cm og lad det tørre. For at beskytte overflader, der ikke må 

behandles f.eks. dæk eller sæder anbefales brugen af en klud. Tør alle glatte plastdele 

af med en absorberende klud efter påføring. 

Indhold: 300 ml. 

Indeholder kulbrinter. 

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan eksplodere ved 

opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig 

for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bortskaffelse af indholdet / 

containeren i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale regler. 

  



 

S100 Korrosions-Schutz 

Beskytter alle metaldele på motorcyklen mod korrosion ved regelmæssig brug samt 

stopper allerede dannet korrosion. 

Endnu bedre krybeevne, virker dermed på selv svært tilgængelige steder samt ved 

kanter, og er dermed bedre end voks. 

• Perfekt når biken ikke skal bruges om vinteren 

• Angriber ikke lak, gummi og kunststof 

• Smører og fortrænger fugt 

Ryst dåsen inden brug. S100 korrosionsbeskyttelse kan anvendes på alle metaldele. 

Overfladen skal være ren og tør. Sprøjt jævnt og sparsomt eller påfør med en 

gennemblødt klud og tør af med en blød klud. Må ikke sprøjtes på varme overflader, 

på bremseskiver og dækkenes kontaktflader! (Fare for ulykker!) 

TIP: Produktet kan nemt fjernes med S100 totalrens til motorcykler! 

S100 korrosionsbeskyttelsen har bestået salttågetesten iht. DIN 50021 med "meget 

god"!!! 

Indeholder kulbrinter. 

Farligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. 

Beholder under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Indeholder 

fatty acids, tall-oil reaction products with boric acid (H3BO3) and diethanolamine. Kan udløse allergisk 

reaktion. 

  



S100 Visier- und Helmreiniger 

S100 visir og hjelmrens er velegnet til alle typer visirer og renser uden 

ridser eller striber. Ved at bruge den medfølgende mikrofiberklud kan 

rengøringsmidlet udvikle sin optimale rengøringseffekt. 

Dette rengøringsmiddel til visir og hjelm kan også bruges på hjelmens 

ydre skal. Er også velegnet til forlygter, vindskærm og spejle. 

S100 visir og hjelmrenser er meget økonomisk på grund af dets mange 

forskellige anvendelser. 

Sprøjt – tørre af – færdig. Hvis visiret eller hjelmen er meget snavsede 

lad rensemiddel arbejde i op til 1 minut. Fjern derefter snavs med den 

medfølgende mikrofiberklud og tør det af. Vend kluden igen og igen, 

hvis det er nødvendigt. Kan maskinvaskes op til 60 ° C. 

  



S100 Imprägnier-Spray - til tekstiler og læder 

En videreudvikling af den flerfoldige testvinder! Ekstra stærk! Nu til funktions- og 

membranbeklædning af tekstil og læder. Varig beskyttelse mod fugt og 

fordampningskulde. Bevarer klimamembraners åndbarhed. Med UV-beskyttelse som 

værn mod blegning. Har specielle ingredienser og giver dermed langvarig beskyttelse 

af det behandlede tøj mod vand, olie og snavs. 

Hurtig og nem at bruge. Før imprægnering anbefaler vi en grundig vask med S100 

Funktions-Waschmittel for at optimere tekstilfibrene til imprægneringsmidlet. Ryst 

dåsen inden brug. Sprøjt produktet på et godt ventileret sted, ideelt udendørs, fra en 

afstand på ca. 20 cm på den tørre, rene overflade. Lad det tørre et sted beskyttet 

mod solen. 

Brug ikke i direkte sollys eller på opvarmede overflader. 

Indhold: 300 ml. 

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan eksplodere ved 

opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan 

forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med 

langvarige virkninger. 

  



S100 Funktions-Waschmittel  

Flydende specialvaskemiddel til funktionsbeklædning af tekstil og læder. 

Fremragende rengøringseffekt. Genopretter klimamembraners åndbarhed 

Forbereder optimalt fibrene til absorbering af imprægneringsspray. Ideel 

kombination med S100 imprægneringssprayen. Med praktisk vaskekugle for 

let dosering og ordentlig håndtering. 

For at opnå et optimalt vaskeresultat skal du dosere produktet i vaskekuglen 

og lægge det direkte i vasketromlen sammen med tøjet (følg 

plejeanvisningerne fra tøjproducenten). Påfør rengøringsmidlet direkte på 

tøjet ved kraftig tilsmudsning. 

Håndvask: Vask tøj i lunkent vand. Skyl derefter grundigt med rent vand. 

Bemærk venligst: Fjern beskyttere på forhånd. 

Brug ikke skyllemiddel! 

Indhold: 250 ml 

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges ved 

opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan 

forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med 

langvarige virkninger. Bortskaffelse af indholdet / containeren i henhold til 

lokale / regionale / nationale / internationale regler. 

  



 

S 100 Matt Wax Spray  

S100 matvoksspray bevarer lakkens originale, matte effekt og plejer samtidigt lakken. 

Den giver en utrolig lang beskyttelse af lakken mod indvirkninger fra miljøet, såsom 

regn og UV-stråler, uden at lakkens matte udseende påvirkes. Denne voks virker 

effektivt mod snavs og olie og tillader vand at perle. 

S100 matvoksspray er velegnet til alle matte overflader på motorcyklen, såsom mat 

lak, matte folier eller matte motorcykelhjelme. Også egnet til matte overflader af 

carbon. Må ikke bruges på skinnende lak. 

Indhold: 250 ml 

Ryst flasken før brug. Sprøjt produktet på en blød, fnugfri klud (eller direkte på 

overfladen) og fordel det jævnt på den rene og tørre overflade. Lad det tørre lidt. Poler 

af med en ren, blød og fnugfri klud. Færdig! Må ikke bruge på skinnende overflader. 

  



S100 Glanz-Wachs Spray  

Stærk farvedybde - lang beskyttelse og hurtig rengøring. 

En ubeskyttet overflade på motorcyklen kan miste sin glans pga. vind og vejr, snavs 

fra vejen, insekter, UV-stråler, harpiks og meget andet. S100 glansvokssprayen 

beskytter effektivt mod skadelige indvirkninger: 

Med carnauba-booster teknologien kan selv den mest hårde voks i verden - 

carnauba - forarbejdes helt let. 

Carnauba sørger for en ekstra lang beskyttelse mod vind og vejr pga. regn og UV-

stråler. Vand perler af. 

Giver en flot glans og enestående farvedybde. 

Den specielle kombination af virkestoffer sørger for en hurtig rengøring uden brug 

af vand og fjerner endda let snavs fra olie. 

God vedhæftning og glider dermed ikke af. 

S100 glansvoksspray er egnet til alle overflader på motorcyklen som for eksempel 

lak, metal, kunststof og krom. Kan også bruges på skinnende overflader af carbon. 

Indhold: 220 ml 

Ryst flasken før brug. Sprøjt produktet på en blød, fnugfri klud (eller direkte på overfladen) og fordel det 

jævnt og gør rent. Lad det tørre lidt. Poler af med en ren, blød og fnugfri klud. Færdig! 


