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UUSI INNOVAATIO
KETJUJEN KÄSITTELYYN

RACE DAY SPRAY
ULTRANOPEA FLUORIPINNOITE

KOSKA PUHTAALLA
VOIMANSIIRROLLA

SÄÄSTÄT ENERGIAA

VERTAANSA VAILLA OLEVA LIANHYLKIVYYS,
HYÖDYNTÄEN KILPASUKSIVOITEIDEN TEKNOLOGIAA.
Rex Race Day Spray on uniikki tuote, jolla käsittelet
pyöräsi ketjun ja takapakan äärimmäisen likaa hylkiviksi
ja tehohäviöltään minimoiduiksi. Rex on expertti
fluoripinnoitteissa, ja olemme yksi niiden johtavista
valmistajista huippukilpahiihtoon. Rex-fluoripinnoitteet
ovat avittaneet lukuisia huippu-urheilijoita ja joukkueita
voittoihin useilla vuosikymmenillä. Tuomme nyt maailman
ensimmäisennä saman teknologian pyöräilyyn.

TÄYSIN UUSI MENETELMÄ

ptfe

SÄÄSTÄ WATTEJA JA OLE NOPEA

MAALIVIIVALLE ASTI

MITÄ KOVEMMAT OLOSUHTEET, SITÄ SUUREMPI HYÖTY.
TESTATTU RIIPPUMATTOMISSA DYNOTESTEISSÄ JA
MAAILMAN KOVIMMASSA PYÖRÄKISASSA PARISROUBAIXISSA.
Wheel Energy Oy:n testilaboratoriossa Race Day Spray
vakuutti ominaisuuksillaan:
•

yhdellä desibelillä. Äänitaso pysyi -1dB alemmalla
tasolla koko pitkän testin ajan.
•

KETJUN OPTIMOINTIIN

Race Day Sprayllä käsitelty ketju jolla oli ajettu 7 tuntia
ulkona kotimaisessa kevätkelissä (pölyä, lätäköitä,
märkää soraa ja asfalttia), lisäsi vastustaan ainoastaan

IRROITTAMATTA EDES KETJUA PYÖRÄSTÄ

Tähän asti ainut tapa saavuttaa viimeisinkin wattihyöty
ketjujen optimoinnilla, on ollut ostaa valmiiksi käsitelty
ketju joka kuitenkin käsittelyn kuluttua muuttuu aivan
tavalliseksi ketjuksi. Race Day Sprayllä voit käsitellä
ketjun itse, irroittamatta sitä edes pyörästä. Ketjun
lisäksi voit käsitellä myös pakan, jolloin saavutetaan
paras mahdollinen voimansiirron toiminta äärimmäisissä
kisaolosuhteissa. Kaiken lisäksi Race Day Spray on
edullinen käyttää: Saat jopa kolme käsittelykertaa
edullisemmin kuin yksi valmiiksi optimoitu ketju!

Voimansiirron äänitaso laski heti käsittelyn jälkeen

0,5W kun se mitattiin ennen ja jälkeen testilenkin!
•

Kilpailevilla menetelmillä käsitellyt ketjut kuten
UltraFast-optimointi, tyypillisesti lisäävät vastustaan
2.07W jopa lyhyemmän ajon jälkeen. (Friction Factsin
testiraportti 2012 )

•

Verrattuna kisassa voitelutehonsa menettäneeseen
kuivaan ketjuun, Race Day Spray -käsittely antaa
käyttöösi kolme ilmaista lisäwattia kisan loppuun asti.

LISÄTIETOA KÄÄNTÖPUOLELLA
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DYNAMOMETRISSA TESTATTU JA HYVÄKSI TODETTU
Täysin puhdistetut ketjut mitattiin heti voitelun jälkeen ja
uudelleen ulkona tapahtuneen kuuden tunnin testiajon
jälkeen. Testi ajettiin kahdella identtisellä uudella ketjulla ja
voimansiirrolla. Testi osoittaa sen mikä on nähtävissä myös
silmin: Race Day Sprayllä käsitelty ketju pysyy puhtaana,
hiljaisena ja tehokkaana.
Wheel Energy 2017

USEIN KYSYTYT
KYSYMYKSET:
KUINKA KAUAN KÄSITTELY KESTÄÄ?
Race Day Sprayn likaa hylkivä vaikutus säilyy useita satoja
kilometrejä. Kun ketju alkaa kuullostaa kuivalta, voit lisätä
Rexin Domestique -ketjuöljyä ja jatkaa ajamista. Ennen
uutta Race Day Spray -käsittelyä puhdista voimansiirto
huolellisesti.

VOINKO KÄYTTÄÄ RACE DAY SPRAYTÄ MUIDEN
KETJUÖLJYJEN KANSSA?
Race Day Spray on suunniteltu toimimaan yhdessä Rex
Domestique -ketjuöljyn kanssa, ja tuotteiden raakaainekoostumus täydentää toisiaan. Race Day Spray ei
itsessään ole voiteluaine, vaan pinnoite joka yhdessä
voiteluaineen kanssa muodostaa todella tehokkaan
voiteluratkaisun. Emme suosittele Race Day Sprayn käyttöä
muiden ketjuöljyjen kanssa.

KÄYTTÖOHJE:
•
•
•

•
•
•

Puhdista ketju huolellisesti esim. ketjupesurilla ja
lisää Domestique-ketjuöljyä 2–3 käsittelykertaa.
Pyöritä voimansiirtoa hiljalleen saadakseen öljy ketjun
sisään, pyyhi pinnalta pois imeytymätön öljy.
Suihkuta Race Day Spray ketjuun noin 2 cm etäisyydeltä
takapakan päällä, pyörittäen samalla kampia taaksepäin
nopeasti kunnes ketju on kiertänyt ympäri kerran. Toista
sama ketjun sisäpinnalle, vaihtajan ylärissan kohdalla.
Anna kuivua kunnes ketju näyttää valkoiselta.
Sadekelillä kannattaa käsitellä myös pakka. Muista
suojata mahdollinen jarrulevy.
Täydelliset ohjeet videon kanssa: rex.fi/bike

VOIKO SITÄ KÄYTTÄÄ MYÖS MAASTOPYÖRÄSSÄ?
Race Day Spraystä on etua kaikissa pyöräilyn alalajeissa.
Maastokäytössä pinnoitteen äärimäinen lianhylkivyys
pitää voimansiirron puhtaampana pitkillä kisamatkoilla
sekä märissä että pölyävissä olosuhteissa. Tämä
varmistaa tarkan vaihtamisen koko kisan ajan, ja vähentää
voimansiirron ennenaikaista kulumista.

MITÄ SE MAKSAA?
Race Day Sprayn suositushinta on 79,90€. Hinnalla saat
kolme käsittelykertaa, halvemmalla kuin yhden valmiiksi
optimoidun ketjun hankintahinta. Voit myös käyttää
suosikkiketjuasi, eikä joka kisaa varten tarvitse ostaa uutta
ketjua! Optimoidut ketjut ovat nyt yhä useamman kisaajan
ulottuvilla.

Kuivumisen jälkeen (n. 10min) ketju ja pakka näyttävät aivan
valkoisilta. Väri johtuu PTFE:n ja täysin perfluoratun vahasta
muodostamasta pinnoitteesta. Kuljetinaineena toimiva nopeasti
haihtuva liuotin vie pinnoiteaineen myös ketjun sisään.

Fincycling, IBD Cycling, Lahden Pyöräilijät virallinen yhteistyökumppani

#rexbike #rexskiwax #racedayspray

