
MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY

MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY  
100% синтетический аэрозоль для цепей 
мотоциклов, зубчатых колес, шестерней, 
звездочек. 
Благодаря синтетической базовой основе и 
новейшим технологическим присадкам, 
аэрозоль Midland K 7 Synthetic Chain Spray 
соответствует наивысшим качественным 
характеристикам и увеличивает срок 
службы цепи.

MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY  
100% синтетичний аерозоль для ланцюгів 
мотоциклів, зубчастих коліс, шестерень, 
зірочок. 
Завдяки синтетичній базовій основі та 
новітнім технологічним присадкам, 
аерозоль Midland K 7 Synthetic Chain Spray 
відповідає найвищим якісним 
характеристикам і збільшує термін служби 
ланцюга.



Офіційний представник 
компанія Мідланд Ойл Україна
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Переваги
• Високий захист від зносу навіть при граничних умовах експлуатації
• Високий захист від корозії, завдяки спеціальним присадкам
• Чудова термостабільність і водовідштовхувальні властивості
• Має чудову проникаючу здатність
• Запобігає залипанню ланцюга
• Пройшов тестування на O-ring (кільцеве ущільнення)

Рекомендації
Перед вживанням добре збовтати. Нанести рівномірно в невеликій кількості на ланцюг не 
менше, ніж за 25 хвилин до початку роботи агрегату.
Для рівномірного розпилювання на балоні знаходиться додатковий клапан зі зрошувальною 
трубкою.

Преимущества
• Высокая защита от износа даже при граничных условиях эксплуатации
• Высокая защита от коррозии, благодаря специальным присадкам
• Превосходная термостабильность и водоотталкивающие свойства
• Обладает великолепной проникающей способностью
• Предотвращает залипание цепи
• Прошел тестирование на O-ring (кольцевое уплотнение)

Рекомендации
Перед употреблением хорошо взболтать. Нанести равномерно в небольшом количестве на 
цепь не менее, чем за 25 минут до начала работы агрегата.
Для равномерного распыления на баллоне находится дополнительный клапан с оросительной 
трубкой.
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Пакування Упаковка

Аерозоль 400 мл 
(коробка 12 x 0.4 л)

Аэрозоль 400 мл 
(коробка 12 х 0.4л) 

Балон знаходиться під тиском. 
Не застосовувати препарат при температурі вище 50°С. 
Не розкривати балон, не розпорошувати проти полум'я або в безпосередній близькості з працюючим 
нагрівальним приладом. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Не використовувати в закритому приміщенні.

Баллон находится под давлением. 
Не использовать при температуре свыше 50°С. 
Не вскрывать баллон, не распылять против пламени или в непосредственной близости с работающим 
нагревательным прибором. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Не использовать в закрытом помещении.
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