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Step 1 - Den nye kæde
Tillykke med din nye kæde! Sidder du nu og

tænker "jeg har da ikke fået ny kæde?", så frygt
ej. Denne guide kan også bruges til at optimere

din brugte kæde.

Som med alt andet, er en del af arbejdet
rengøring. Du skal derfor starte med at gøre din
kæde fuldstændig ren. En ny kæde, der kommer
direkte fra fabrikken, vil altid have fedt og olie på

sig.
Du kan fjerne fedt, olie, snavs eller rester af

mudder med vores 'Cleanzilla' renseprodukt.
 

1) Læg kæden i blød i en skål med 'Cleanzilla', så
kæden er dækket til i 5 min.

 
2) Put kæden i en ultralydsrenser med varmt vand

i 500 sek. 
 

3) Læg kæden i blød i Cleanzilla i 3-5 min. 
 

4) Tag kæden op og mærk grundigt om der stadig
sidder rester af fedt tilbage. Hvis ja -> rens med en

hård børste og start fra nr. 2).
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Step 2 - Smøringsfasen
Efter din kæde er helt ren, skal du sørge for at

kæden også er fuldstændig tør. Skal det gå
hurtigt, kan du anvende trykluft.

Smøringsfasen er afgørende for kvaliteten af
kædens optimering. Får du ikke smurt kæden
grundigt nok, vil holdbarheden typisk falde. 
En tilstrækkelig smøring betyder også lavere

friktion = besparelse af watt.

1) Smør din kæde på alle sider, led og kanter
med Race Paste*.

 
2) Sørg for at smøre voksen så meget, at voksen

langsomt begynder at blive 'usynlig' for det
blotte øje.

 
3) En smøring er fuldendt, når kæden opnår en

skinnende mat overflade.

*Ved sædvanlig smøring, skal Race Paste kun smøres
oven på kædens ruller
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Step 3 - Smeltefasen

ADVARSEL: Denne del af fasen skal udføres med
forsigtighed. Hav altid 100% styr på dit udstyr og

sikkerhed inden du begynder at anvende åben ild.
Udarbejd aldrig smeltefasen på steder i nærheden af

brandfarlig væske. UltiProducts fraskriver sig alt ansvar.

Kæden skal nu opvarmes så den begynder at
smelte. Det er essentielt for den ultimative
smøring, at voksen når at smelte og stivne i

kædens ruller.

1) Hæng kæden op, så voksen ubesværet kan
løbe ned langs rullerne. 

 
2) Opvarm langsomt kæden med en lille

gasbrænder. 
 

3) Vær opmærksom på om voksen begynder
at smelte. Fortsæt smeltningen til hele kæden
har skiftet fra mat til klar overflade i løbet af

smeltefasen. Når voksen har været smeltet, vil
overfladen igen blive mat.
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Step 4 - Arbejdsfasen

Når voksen har været smeltet og køler af,
vil den begynde at stivne. Det er

afgørende, at man i arbejdsfasen er
grundig med at få bevæget kæden rundt i

hvert eneste kædeled. Bevæges kæden
ikke rundt, vil den først opnå en optimal

friktionsevne efter 20-30 km cykling.

1) bevæg alle kædeled i op og nedgående
retning. 

 
2) Der bør kunne mærkes en forskel efter et

led har været tilstrækkeligt bevæget. 
 

3) Kæden vil ved bevægelse afgive en del voks.
Voksen skal efterfølgende fjernes fra kæden. 

 
4) Når kæden igen er fuldt ud bevægelig, skal
kædens sider renses grundigt, så der kun er

voks tilbage i kædens ruller. Rensning af
kædens sider kan gøres med 'Cleanzilla' og en

mikrofiberklud.
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Step 5 - Slutfasen
TILLYKKE! Du har nu færdiggjort den ultimative

guide til behandling af nye kæder.

Du kan forvente at din kæde kan holde omkring
500-800 km afhængig af individuelle

køreforhold. Husk at din kæde altid vil holde
længere, hvis du husker at passe godt på den.

Tak fordi at du ville læse med. Held og lykke
med din nye kæde.

Alle produkter kan købes på www.ultiwax.dk
eller hos vores udvalgte forhandlere.
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