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Veel leesplezier met onze catalogus en voel u vrij om contact met
ons of uw lokale dealer op te nemen als u vragen heeft over onze
producten.

Maintenance

We hebben nu ook complete pakketten met alle producten voor
het reinigen, smeren, beschermen en groot onderhoud. Of stel je
eigen assortiment samen met wat je nodig hebt voor het
onderhouden van jouw fiets. We hebben kits beschikbaar voor de
Racefiets, de Mountainbike en de E-Bike.

Protection

Als u een echt fanatieke fietser bent of iemand die alleen het
beste voor zijn fiets wil, dan hebben wij de producten voor u!

Lubrication

Alle Cyclon producten zijn ontwikkeld uit passie voor de
wielersport. Meer dan 30 jaar geleden ontwikkelde de oprichter
van Cyclon, Leen Boers, zijn eerste hoge kwaliteit kettingsmeermiddel. In de jaren daarna hebben we een complete lijn
met reinigings-, smeer-, bescherm- en onderhoudsmiddelen
ontwikkeld speciaal voor de veeleisende gebruiker. Het verbeteren
van onze bestaande en het ontwikkelen van nieuwe producten is
onze dagelijkse passie. We doen er alles aan ‘to keep your bike
smiling!’

Cleaning

PREMIUM ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR UW FIETS

Cleaning
assortiment

Houd uw fiets schoon met ons complete
reinigingsproducten.

Verwijder

alle

olieresten en vuil van uw ketting en tandwielen met
onze biologische afbreekbare Bionet. Laat uw fiets er
weer als nieuw uit zien met onze Bike Cleaner. Op deze
bladzijden vindt u alles over al onze hoge kwaliteits
producten ‘to keep your bike smiling!’
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BIONET
Een biologische afbreekbare ontvetter voor het verwijderen van
olie-, vet, poets- en waxmiddelen.

Bekijk onze instructie films

www.cyclon.nl/videocleaning

Toepassing
Reinigen van de ketting, cassette en de crankset

Product eigenschappen
Biologisch afbreekbaar en met water verdunbaar.
Niet brandbaar en niet giftig.
Geschikt voor alle kunststoffen en metalen op de fiets.
Verpakkingen
250 ml / 750 ml trigger sprayer, 1 ltr fles, 5 ltr / 20 ltr can

Cleaning

BIKE CLEANER

BRAKE CLEANER

Een biologische fietsreiniger voor het reinigen van alle
onderdelen van de fiets.

Een sneldrogende reiniger voor het verwijderen van vet en
aanslag op draaiende metalen oppervlakken.

Toepassing

Toepassing

Reinigen van hardnekkige vervuiling zoals modder, olie aanslag
en overige dagelijkse vervuiling.

Reinigen van schijfremmen, discs en derailleurs. Ook geschikt
voor het monteren van handvatten en fietsonderdelen.

Product eigenschappen

Product eigenschappen

Biologisch afbreekbaar en PH neutraal.

Sneldrogende reiniger.

Niet brandbaar, niet giftig en met een aangename geur.

Lost vervuiling snel op.

Geschikt voor alle matte, gelakte, en ongelakte delen.

Laat absoluut geen residu achter.

Verpakkingen

Verpakkingen

250 ml / 750 ml trigger sprayer, 5 ltr / 20 ltr can

100 ml / 250 ml / 500 ml spuitbus
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FOAM CLEANER
Een foamreiniger die zich uitstekend leent voor het geheel
streeploos reinigen van diverse materialen.
Toepassing
Geheel streeploos reinigen van lak, glas, kunststof en metaal.
Reinigt o.a. frames, helmen, stuurlint en brillen.
Product eigenschappen
Dringt in het vuil door en lost het van binnenuit op.
Verwijdert moeiteloos insecten en aanslag.
Oplosbaar in water en biologisch afbreekbaar.
Verpakkingen
100 ml / 250 ml spuitbus.

MATT CLEANER
Zorgt voor een snelle en efficiënte reiniging van de vuile
oppervlakken.
Toepassing
Reinigt de fietsen en de onderdelen zonder het gebruik van
water. Voor gelakte, matte en ongelakte materialen.
Product eigenschappen
Zeer goed te gebruiken voor verwijderen van lichte vervuiling.
Verwijdert ook resten van sportdrank.
Matte oppervlakken blijven mat na reiniging.
Verpakkingen
100 ml / 250 ml / 500 ml spuitbus.

CLEANING KIT
Houd uw fiets schoon met ons complete reinigingspakket. Verwijder al het vuil
van uw fiets met onze biologisch afbreekbare Bike Cleaner. Maak uw ketting
en tandwielen vlekkeloos schoon met Bionet. Versterk uw remkracht met
Brake Cleaner. Gebruik onze Foam Spray om uw helm te reinigen. Samen met
alle bijgesloten accessoires heeft u alleen nog wat water nodig!

Cleaning

Bevat: BioNet Trigger – 750 ml / Brake Cleaner Spray – 250 ml /
Bike Cleaner Trigger – 750 ml / Foam Spray – 250 ml / Spons / Microvezeldoek / Borstelset / Montage handschoenen

Lubrication

Alleen de beste smeermiddelen

zorgen er voor dat uw fiets jaren mee gaat. Cyclon
biedt een compleet assortiment smeermiddelen voor
alle omstandigheden. Gebruik onze Course Lube of Dry
Lube voor uw Racefiets. Gebruik onze Wet Lube om de
ketting draaiende te houden onder de meeste smerige
en natte weersomstandigheden. Voor een super
schone ketting gebruikt de veel eisende fietser onze
Wax Lube. We hebben een compleet assortiment lubes
voor alle type fietsen en alle weersomstandigheden.
Bekijk ons assortiment smeermiddelen op deze
bladzijden.
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DRY LUBE
Uitstekend smeermiddel voor kettingen, derailleurs, schakelsystemen en kabels. Trekt geen stof of vuil aan.

Bekijk onze instructie films

www.cyclon.nl/videolubrication

Toepassing
Smeren van kettingen en andere bewegende onderdelen op de
fiets. Voor droge weersomstandigheden.
Product eigenschappen
Droge smering waardoor geen stof of vuil aanhecht.
Verdrijft vocht en beschermt tegen corrosie.
Vermindert wrijving en verlengt de levensduur van onderdelen.
Verpakkingen
25 ml / 125 ml druppelflacon 750 ml / 5 ltr can.

Lubrication

COURSE LUBE / COURSE SPRAY

WET LUBE / WET SPRAY

Smeermiddel met PTFE voor kettingen, derailleurs, schakelsystemen en kabels. Voor wisselende weersomstandigheden.

Zeer sterk penetrerend smeermiddel met een langdurige werking
voor kettingen blootgesteld aan extreme (weers)omstandigheden.

Toepassing

Toepassing

Smeren van kettingen en andere bewegende onderdelen op de
fiets. Is waterbestendig en geeft een langdurige smering.

Smeren en beschermen van kettingen van mountain bikes, karts
en scooters.

Product eigenschappen

Product eigenschappen

Zorgt voor een soepele schakeling en vermindert geluid.

Kan hoge drukbelasting aan.

Verdrijft vocht en beschermt tegen corrosie.

Soepele schakeling ook wanneer de ketting sterk vervuild is.

Bevat PTFE voor een lange bescherming en verminderde slijtage.

Zeer geschikt voor natte weersomstandigheden, bevat PTFE.

Verpakkingen

Verpakkingen

25 ml / 125 ml flacon 750 ml / 5 ltr can, 100 ml / 250 ml / 500 ml
spuitbus.

25 ml / 125 ml druppelflacon 750 ml / 5 ltr can, 250 ml / 500 ml
spuitbus.
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WAX LUBE
Wax ketting smeermiddel met additieven voor een droge en
schone ketting.
Toepassing
Smeren van kettingen voor alle weersomstandigheden. Voor een
langdurige smering en lage slijtage.
Product eigenschappen
Smeermiddel op waxbasis, houdt geen vuil vast.
Met biologisch afbreekbare bestanddelen.
Bevat PTFE voor een lange bescherming en verminderde slijtage.
Verpakkingen
25 ml / 125 ml druppelflacon 750 ml / 5 ltr can.

GEMAK VOOR
ONDERWEG:
ONZE MEENEEM
DRUPPELFLESJES
Dry Lube - 25 ml druppelfles
Course Lube - 25 ml druppelfles
Wax Lube - 25 ml druppelfles

LUBRICATION KIT

Bevat: Dry Lube – 125 ml / Course Lube – 125 ml / Wet Lube – 125 ml /
Wax Lube – 125 ml

Lubrication

De Kit met alle smeermiddelen voor alle verschillende weersomstandigheden. Gebruik Course Lube voor uw ketting en tandwielen bij normale
weersomstandigheden. Onze Dry Lube is ideaal voor droge weersomstandigheden. Stof heeft geen kans op uw ketting. Met onze Wet Lube maakt het niet
uit hoe hard het regent, de ketting blijft beschermd. Onze laatste innovatie is
Wax Lube! Geen olie maar Wax voor een langdurige bescherming en smering
zonder vuil aan te trekken. Voor de renner die geen genoegen neemt met
minder.

Protection

Bescherm uw complete fiets tegen alle

mogelijk soorten vervuiling en weersinvloeden met onze
beschermingsproducten. Poets uw lak tot dat hij glimt
als een spiegel en straalt als nieuw met onze Condit.
Maak uw fiets vuilafstotend met onze Instant Polish Wax
die ook nog eens de matte lak mat laat. Cyclon biedt
beschermingsproducten voor alle onderdelen van uw
fiets. Bekijk ons assortiment op deze bladzijden.
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INSTANT POLISH WAX
Beschermt lak-, metaal- en kunststofdelen van de fiets en geeft
deze de originele glans terug. Ook bij matte lakken!

Bekijk onze instructie films

www.cyclon.nl/videoprotection

Toepassing
Maakt onderdelen en het frame vuilafstotend en geeft lak, metaal
en kunststof een tijdelijke bescherming.
Product eigenschappen
Transparante beschermende wax.
Frisse aangename geur.
Sterk vuil- en waterafstotende eigenschappen.
Verpakkingen
100 ml / 250 ml / 500 ml spuitbus.

Protection

CYLICON SPRAY

VASELINE SPRAY

Een hoogwaardige siliconenspray die voor verschillende
doeleinden te gebruiken is.

Voorkomt oxidatie op velgen, spaken en chroomdelen.

Toepassing

Toepassing

Beschermmiddel voor de fiets en de onderdelen. Biedt ook
bescherming aan veer- en dempingsystemen.

Ter voorkoming van corrosie. Het conserveert de onderdelen door
een zuurvrije filmlaag aan te brengen op het materiaal.

Product eigenschappen

Product eigenschappen

Verdrijft vocht en heeft licht smerende eigenschappen.

Beschermt onderdelen tegen weersinvloeden en vervuiling.

Is vuilafstotend.

Is water afstotend.

Geschikt voor alle kunststoffen en metalen.

Gaat corrosie tegen.

Verpakkingen

Verpakkingen

250 ml / 500 ml spuitbus.

250 ml spuitbus.
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POLISH OIL
Voor het oppoetsen en conserveren van lak en metalen delen van
de fiets.
Toepassing
Poetst en conserveert de lak en de metalen onderdelen en geeft
de oorspronkelijke ‘look and feel’ weer terug.
Product eigenschappen
Vloeit goed uit.
Maakt het verwijderen van vuil gemakkelijker.
Zeer gemakkelijk te doseren door middel van de druppelflacon.
Verpakkingen
125 ml druppelflacon 750 ml / 5 ltr can.

CONDIT
Een uiterst snel en effectief te verwerken polish met wax.
Reconditioneert de laklaag. Geeft de lak een vernieuwd aanzicht.
Toepassing
Condit is een uiterst snel en effectief te verwerken polish met
wax, die uw laklaag reconditioneert.
Product eigenschappen
Bevat schuurmiddel voor het ophalen van de oude laklaag.
Geeft een beschermende waxlaag.
Bevat PTFE.
Verpakkingen
125 ml druppelflacon 750 ml / 5ltr can.

TYRE REPAIR GEL
Reparatie foam voor het dichten van gaatjes in banden tot
ongeveer 2 mm.
Toepassing
Repareert binnenbanden, tubeless banden en tubes met gaatjes
tot 2 mm. Ook geschikt voor E-Bikes.
Product eigenschappen
Goede doseerbaarheid.
Handzame verpakking.
Lange houdbaarheid.
Verpakkingen
75 ml spuitbus.

PROTECTION KIT

Bevat: Instant Polish Wax – 250 ml / Condit – 125 ml / Cylicon Spray – 250 ml
/Vaseline Spray – 250 ml / Tyre Repair Spray – 75 ml

Protection

Bescherm uw fiets tegen al het vuil en water tijdens uw fietstocht. Herstel
gemakkelijk de lak van uw fiets met Condit. Laat hem weer binnen enkele
tellen blinken. Instant Polish Wax zorgt er voor dat vuil veel moeilijker aan uw
fiets vasthecht. Bescherm alle ongelakte metalen en kunststof delen met
Cylicon Spray. Gebruik onze Vaseline Spray om de ongelakte metalen delen te
beschermen tegen koud en vochtig weer tijdens de winter. En als u een lekke
band heeft, brengt onze Tyre Repair Gel u altijd veilig thuis.

Maintenance

Wij hebben alle producten voor het

onderhouden van uw fiets. Voor zowel de echt fanatieke
fietser als de professionele mecanicien. Smeermiddelen
en vetten voor ieder speciaal onderdeel bij het opbouwen
van uw fiets. Zorg er voor dat ieder carbon onderdeel op
z’n plek blijft met Stay Fixed Carbon Paste. Monteer en
demonteer eenvoudig ieder onderdeel met schroefdraad
met onze Assembly Paste. Iedere stugge band wordt
eenvoudig gemonteerd met Tyre Assembly Spray. Bekijk
alle onderhoudsproducten op deze bladzijden.
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Brengt een PTFE filmlaag aan waardoor een langdurige smering
wordt gewaarborgd. Ook onder extreme omstandigheden.
Toepassing
Voor extreme weersomstandigheden voor het smeren van alle
draaiende delen van de fiets.
Product eigenschappen
Vermindert slijtage en voorkomt stickslip.
Grootverpakking voor de werkplaats.
Bevat PTFE.
Verpakkingen
500 ml spuitbus.

Maintenance

CHAIN GREASE SPRAY

COURSE GREASE

Een sterk smeermiddel op vetbasis. Geeft een langdurige
werking op zwaarbelaste kettingen.

Een sterk hechtend vet met een zeer goede waterbestendigheid,
anti slijtage en anti corrosie eigenschappen met PTFE.

Toepassing

Toepassing

Voor kettingen, gladde oppervlakken, kogellagers en scharnieren.
Heeft een uitstekende smering voor extreme omstandigheden.

Vet voor duurzame smering en bescherming van onder andere
naven, lagers, balhoofden, stuurpennen en zadelpennen.

Product eigenschappen

Product eigenschappen

Is niet langdradig en geeft minder wrijving; bevat PTFE.

Vermindert de rolweerstand.

Heeft een langdurige werking, stoot zoet en zout water af.

Bestand tegen zoet en zout water

Tast geen rubber en kunststoffen aan.

Tast geen rubber, plastic of lak aan.

Verpakkingen

Verpakkingen

500 ml spuitbus.

150 ml tube, 500 ml / 1000 ml pot.
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MTB GREASE
Een zeer sterk hechtend vet. Het waarborgt een langdurige
smering onder de meest extreme omstandigheden.
Toepassing
Voor de smering van lagers, naven en kogellagers van Mountain
Bikes en Crossfietsen.
Product eigenschappen
Zeer lage rolweerstand.
Zeer sterk waterafstotend en verzeept niet.
Beschermt tegen corrosievorming.
Verpakkingen
150 ml tube, 500 ml / 1000 ml pot.

STAY FIXED
Montage pasta voor Carbon. Voor het bevestigen van zadelpennen, sturen en voorbouw.
Toepassing
Gebruiken op alle niet bewegende af te monteren onderdelen
zoals carbon en aluminium zadelpennen en stuurpennen.
Product eigenschappen
Voorkomt kraken van zadelpen, voorbouw en stuur.
Zorgt voor een optimale blokkade van zadel- en stuurpen.
Versoepelt de montage en demontage.
Verpakkingen
150 ml tube, 500 ml / 1000 ml pot.

ASSEMBLY PASTE
Voor schroefdraadbevestigingen en verbindingen van onderdelen
die onder extreem zware druk moeten blijven werken.
Toepassing
Voor alle niet bewegende delen die extreem zwaar belast worden.
Bestand tegen vochtige omstandigheden.
Product eigenschappen
Langdurig bestand tegen corrosie.
Herstelt licht beschadigd schroefdraad.
Bevat geen zware metalen en daardoor milieu vriendelijk.
Verpakkingen
150 ml tube, 500 ml / 1000 ml pot.

BEARING GREASE
Kogellagervet met zeer goede waterafstotende eigenschappen.

Toepassing
Algemeen vet voor standsfietsen. Voor alle kogellagers, naven,
assen en stuurpennen.
Product eigenschappen
Goede smering op materiaal waarop geen extra smeerfilm
noodzakelijk is.
Heeft een lage rolweerstand.
Verpakkingen
150 ml tube, 1000 ml pot.

SUSPENSION GREASE
Vet voor in hydraulische systemen van fietsen en gemotoriseerde
tweewielers.
Toepassing
Voor alle veersystemen die met elastomeren werken zoals
voorvork, achterdemper en verende zadelpen.
Product eigenschappen
Beschermt alle kunststof leidingen en afdichtingen.
Verlengt de levensduur van alle bewegende delen.
Sterk vochtafstotende en vuilwerende eigenschappen.
Verpakkingen
500 ml / 1000 ml pot.

SPEED HUB GREASE
Hoogwaardig smeermiddel voor versnellingsnaven.

Toepassing
Geschikt voor alle voorkomende versnellingsnaven van alle
bekende merken zoals Shimano, Sram en Nuvinci.
Product eigenschappen
Optimaal smeren van alle bewegende delen in versnellingsnaven.
Versoepelt en versnelt het schakelproces.
Verhoogt de levensduur van de versnellingsnaaf.
Verpakkingen
500 ml / 1000 ml pot.
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TYRE ASSEMBLY SPRAY
Montage spray voor het monteren van stugge en moeilijk passende
buitenbanden. Tevens voor het centreren van buitenbanden.
Toepassing
Alle banden worden gemakkelijk gemonteerd en liggen direct
goed op de velg.
Product eigenschappen
Tast de banden niet aan.
Geschikt voor alle soorten banden.
Biologisch afbreekbaar, op waterbasis.
Verpakkingen
100 ml / 500 ml spuitbus.

FORK OIL 5W OR 10W
Hoogwaardige vorkoliën gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde
oliën en additieven.
Toepassing
Voor de vorken en demping van tweewielers. Viscositeit afhankelijk van het gewenste dempingseffect en gebruiksomstandigheProduct eigenschappen
Uitmuntende vloeibaarheid onder alle temperaturen.
Voorkomt slijtage en corrosievorming.
Geen schuimvorming.
Verpakkingen
125 ml druppelflacon, 750 ml can; in 5w of 10w.

BRAKE FLUID MINERAL OR DOT5.1
Vloeistof voor hydraulische remsystemen van fietsen en
gemotoriseerde tweewielers.
Toepassing
Voor hydraulische remsystemen. Dot5.1 is mengbaar met andere
syntetische remvloeistoffen. Niet mengen met minerale olie.
Product eigenschappen
Sterkte weerstand tegen corrosie.
Hoge viscositeit ook bij lage temperaturen.
Zeer lage wrijvingsweerstand.
Verpakkingen
125 ml druppelflacon, 750 ml can, in DOT5.1 & Mineraal verkrijgbaar.

MAINTENANCE KIT
Na alle mooie fietstochten of wedstrijden heeft uw fiets goed onderhoud
nodig om in goede conditie te blijven. Met ons onderhoudspakket kunnen
alle onderdelen van uw fiets gemakkelijk onderhouden en ge(de)monteerd
worden.

Maintenance

Bevat: Course Vet 150 ml / MTB Vet 150 ml / Stay Fixed Carbon Pasta
150 ml / Assemblage Pasta 150 ml / Vork Olie 5W of 10W 125 ml / Remvloeistof
Mineraal of DOT4 125 ml / Kruipolie Spray 250 ml / Bandenmontage Spray
100 ml

RACE KIT
Bevat: Bionet Trigger 750 ml / Bike Cleaner Trigger 750 ml / Course
Spray 250 ml / Wax Lube 125 ml / Instant Polish Wax 250 ml / Spons /
Microvezeldoekje / Borstelset / Montage handschoenen

MTB KIT
Bevat: Bionet Trigger 750 ml / Bike Cleaner Trigger 750 ml / MTB Spray
250 ml / Wax Lube 125 ml / Brake Cleaner Spray 250 ml / Instant Polish Wax
250 ml / Spons / Microvezeldoekje / Borstelset / Montage handschoenen

EBIKE KIT
Bevat: E-Bike Cleaner 100 ml / E-bike Lubricator 100 ml / E-bike Protector
100 ml / E-bike Connection 100ml / Spons / Microvezeldoekje / Borstelset /
Montage handschoenen

Cyclon B.V.
Scheltseweg 4c
5374 EB Schaijk
The Netherlands
Tel +31 20 82 08 733
sales@cyclon.nl
www.cyclon.nl

