
 
 

 
 

NÁVODY NA POUŽITIE – CYKLODOPLNKY TIP-TOP 
 
 

 
 
 
 

593 1064 Tip-Top Olej ošetrujúci na odpr.vidly. 
 
Chráni aj neprístupné súčiastky spoľahlivo proti korózii. Prehľadný ochranný film zakonzervuje Váš bicykel v 
priebehu zimného obdobia. Ideálny na ochranu v medziobdobí pre reťaze, chrómované súčiastky, odpružené vidly. 
Návod na použitie :  Nastriekať a nechať krátko pôsobiť, potom utrieť čistou handričkou. 
Vysoký k ĺzavý efekt! Nestriekajte do b ŕzd! 
POZOR : Horľavina 
Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte (ani prázdne obaly) priamemu slnečným žiareniu a teplotám nad  50°C. 
Neprepichujte ani nezapaľujte, dokonca ani po používaní. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravý materiál. Vyhýbať 
sa priamemu posprejovaniu, pri práci so sprejom zákaz fajčiť. Držte mimo dosahu detí. 
Krajina pôvodu : Nemecko 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
593 1239 Tip-Top Seal-prostriedok proti defektom 
 
Pre dušové aj bezdušové pneumatiky 
Utesní okamžite po aplikácii                                                                                                                             
Poskytuje trvanlivú ochranu proti pichnutiu pneumatiky                                                                            
Nepoškodzuje duše ani pneumatiky                                                                                                       
Má protikoróznu a nemrznúcu ochranu 
Návod na použitie :  Postupujte podľa obrázkov na obale. Uvedené množstvá sú na 1 pneumatiku. 
POZOR : Zdraviu škodlivé, obsahuje Ethan-1,2-diol. 
V prípade prehltnutia, vyhľadať lekársku pomoc hneď a ukázať tento obal alebo štítok. Držte mimo dosahu detí. 
Krajina pôvodu : Nemecko 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
593 1095 Tip-Top    Silikonový sprey 
 
Zabraňuje prilepeniu silných nečistôt. 
Nemastí. Bez farby a zápachu, s antistatickým účinkom. 
Poskytne gume, plastom a chrómu nový lesk. 
Návod na použitie :  Nastriekať na ošetrované časti a nechať krátko pôsobiť, potom utrieť čistou handričkou. 
Vysoký k ĺzavý efekt! Nestriekajte do b ŕzd! 
POZOR : Horľavina, Zdraviu škodlivé, Škodlivé životnému prostrediu 
Chráňte pokožku, zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť tečúcou vodou. Výpary môžu spôsobiť omámenie a závraty. 
Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Odhadzujte len do určených zberných nádob. Nádoba je pod tlakom. 
Nevystavujte (ani prázdne obaly) priamemu slnečným žiareniu a teplotám nad  50°C. Neprepichujte ani 
nezapaľujte, dokonca ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravý materiál. Vyhýbať sa priamemu 
sprejovaniu - zákaz fajčiť. Držte mimo dosahu detí. Škodlivý pre vodné organizmy, môže dlhodobo pôsobiť na 
životné prostredie. 
Krajina pôvodu : Nemecko 
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593 2230    Tip-Top Spray na defekty 
 
Na utesnenie malých poškodení na duši bicykla. Nemože byť použitý na roztrhnuté duše, postrannom poškodení 
plášťa a ak je plašť vyzutý z ráfika. Vhodný na blitz a dunlop ventily. Pre všetky typy bezdušových plášťov. 
Návod na použitie :  skontrolujte pneumatiky a odstráňte cudzie predmety. Pneumatiku celkom vyprázdnite. Ventil 
otvorte do pozície 12 hodín. Potraste nádobu so sprejom a nasuňte adaptér na ventil. Potom silno zatlačte proti 
ventilu, aby sa sprej vyprázdnil do pneumatiky. Po vyprázdnení nádobu vytiahnite a ihneď sa prevezte na bicykli, 
aby sa pena rovnomerne rozložila. Po niekoľkých minútach, závisí od veľkosti prerezania, môžete dofúkať 
pneumatiky. Vo väčšine prípadov sa po 10 min. vytvorí nepriepustná vrstva, ktorá upchá dieru. 
POZOR : Horľavina 
Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte (ani prázdne obaly) priamemu slnečným žiareniu a teplotám nad  50°C. 
Neprepichujte ani nezapaľujte, dokonca ani po používaní. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravý materiál. Vyhýbať 
sa priamemu posprejovaniu, pri práci so sprejom zákaz fajčiť. Držte mimo dosahu detí. 
Krajina pôvodu : Nemecko 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5932290 Tip-Top Nano  Sprey na re ťaz.  
Sprej s výborným dlhodobo pôsobiacim účinkom na reťaze bicyklov s nanotechnológiou, ktorý spĺňa najvyššie 
požiadavky. Špecifiká kombinácia učinných látok zabezpečuje vysokú priľnavosť a vytvorením odolnej vrstvy 
výborne chráni proti opotrebovaniu. Produkt tiež chráni pred koróziou. O-krúžky ostávajú pružné aj pri zmene 
teploty. Je účinný v rozmedzí teplôt -20 až +200 C. 
Návod na použitie :  Reťaz najprv dôkladne vyčistite. Nádobu pred použitím poriadne potraste a potom onaneste 
jemnú vrstvu na očká reťaze. Prebytočný olej zotrite handričkou. Po každom čistení reťaze použite naneste sprej 
znovu na reťaz.  
POZOR : Horľavina, Škodlivé životnému prostrediu 
Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte (ani prázdne obaly) priamemu slnečným žiareniu a teplotám nad  50°C. 
Neprepichujte ani nezapaľujte, dokonca ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravý materiál. Vyhýbať sa 
priamemu sprejovaniu - zákaz fajčiť. Držte mimo dosahu detí. Škodlivý pre vodné organizmy, môže dlhodobo 
pôsobiť na životné prostredie. Nedýchať v výpary. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Odhadzujte len do 
určených zberných nádob.   
Krajina pôvodu : Nemecko 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5931143 Tip-Top Ochranný vosk (sprej) 
 
Voskový film chráni lakované povrchy, oceľ a hliník proti vlhkosti, špine a rozožieraniu. Dáva bicyklu nový lesk. 
Zmenšiuje priľnavosť špiny. 
Spôsob aplikácie :  na čistý a suchý povrch nastriekať tenkú vrstvu vosku, nechať chvíľu pôsobiťnúť a utrieť 
jemnou handričkou. 
Vysoký k ĺzavý efekt! Nestriekajte do b ŕzd! 
POZOR : Horľavina, Škodlivé životnému prostrediu 
Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte (ani prázdne obaly) priamemu slnečným žiareniu a teplotám nad  50°C. 
Neprepichujte ani nezapaľujte, dokonca ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravý materiál. Vyhýbať sa 
priamemu sprejovaniu - zákaz fajčiť. Držte mimo dosahu detí. Škodlivý pre vodné organizmy, môže dlhodobo 
pôsobiť na životné prostredie. Nedýchať v výpary. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Odhadzujte len do 
určených zberných nádob.   
Krajina pôvodu : Nemecko 
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5931088 Tip-Top mazanie na bowdeny  
 
Čistenie a starostlivosť, odstraňuje zažratú špinu a olej, ochrana proti korózii, vysoký kĺzavý efekt. 
Návod na použitie :  Pred použitím poriadne potraste. Nakvapkajte na handričku a pretrite znečistené miesta. 
Lanko na hornaj strane bowdena niekoľkokrát pokvapkajte a nechajte stiecť do bowdenu. Potom lankom 
niekoľkokrát pohybujte dnu a von.  
Vysoký k ĺzavý efekt! Nekvapkajte na brzdy! 
POZOR : Horľavina. Držte mimo dosahu detí. 
Krajina pôvodu : Nemecko 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
593 1181       Tip-Top    Čisti č na reťaz 
 
Na čistenie reťazí a prehadzovačov na bicykloch, mopedoch a motorkách. Bez tenzidov, s antikorozívnym 
účinkom, nepoškodzuje tesniace O-krúžky. 
Návod na použitie :  Naniesť napr.štetcom na znečistenú reťaz a utrieť čistou handrou. Po vyčistení reťaz 
namazať. 
POZOR : Zdraviu škodlivé, Škodlivé životnému prostrediu 
Chráňte pokožku, zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť tečúcou vodou. Používajte len v dobre vetraných 
priestoroch. Odhadzujte len do určených zberných nádob. Držte mimo dosahu detí. Škodlivý pre vodné organizmy, 
môže dlhodobo pôsobiť na životné prostredie. 
Krajina pôvodu : Nemecko 
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