
NENÍ ČISTIČ JAKO ČISTIČ 

Ne všechny čističe kol jsou si rovny 

Všechno začalo v roce 1991, kdy Rex a Marilyn Trimnellovi začali spolupracovat s britskou značkou X-

Lite. Po navržení a výrobě první vidlice na kolo s dvojitou korunkou na světě vytvořil Rex dokonalý 

růžový sprej na čištění svých kol, protože zjistil, že mnoho čističů na kola poškozuje komponenty. 

Rexův čistič byl tou nejvychytanější věcičkou, kterou začali používat i Rexovi kamarádi při mytí kol, a 

netrvalo dlouho a v roce 1994 se zrodily první produkty značky Muc-Off. 

Náš Nano Tech Bike Cleaner obstál ve zkoušce času. Je často napodobován, ale žádná jeho imitace 

nikdy nedosáhla takových výsledků. A jeho kvalit nedosahují ani jiné čističe kol. Pojďme se tedy 

podívat na to, proč je Nano Tech Bike Cleaner alias „Růžovka“ nejlepší v oboru. 

 

Proč Nano Tech Bike Cleaner nepoškozuje komponenty jízdního kola jako jiné čističe? 

Ve složení tohoto čističe používá společnost Muc-Off pouze ty nejkvalitnější přísady a povrchově 

aktivní látky a i dnes zůstává přesné složení přísně střeženým obchodním tajemstvím. Můžeme říci, že 

složení je bez kyselin, CFC a rozpouštědel a je nežíravé (což znamená, že nebude hořet ani nebude 

korodovat povrchy). Čistič obsahuje nejmodernější směs inhibitorů koroze, která pomáhá pečovat o 

jemné povrchové úpravy a součástky kol. Inhibitory koroze napomáhají chránit materiály z různých 

kovů, jako je hliník a různé slitiny. Díky tomu, na rozdíl od jiných čističů kol, Muc-Off Bike Cleaner 

neoxiduje hliníkové povrchy ani nezpůsobuje korozi komponent. 

 

 

https://www.halbich.cz/muc-off-nano-tech-bike-cleaner/


Jak naše nano technologie rozkládají zažranou špínu, aniž by poškozovaly díly jízdního kola? 

Muc-Off Nano Tech Bike Cleaner obsahuje molekuly známé jako iontové povrchově aktivní látky, 

které uvolňují a odstraňují nečistoty a špínu v řádu nanometrů. To je 1/80000 průměru lidského 

vlasu. A když se dostanete na tuto úroveň, špína nemá šanci! 

Abychom to zjednodušili, menší částice znamenají hlubší čištění! Protože jsme využili sílu nano 

technologií, znamená to, že nemusíme používat drsné přísady, které se nacházejí v mnoha jiných 

čističích kol. Představte si částice v tradičních čističích jako plážové míče a částice Muc-Off Nano Tech 

Bike Cleaneru jako míčky na stolní tenis. Větší částice v jiných čistících prostředcích prostě nemohou 

proniknout mikroskopickými prohlubněmi na povrchu součástek jízdních kol jako čisticí částice v 

našem složení, a proto náš přípravek poskytuje tak neskutečné hloubkové čištění. Ale můžete si být 

jisti, že je to bezpečné pro všechny komponenty a povrchové úpravy! 

 

Jaké jsou další výhody našeho zásaditého čističe na kola? 

Úroveň zásaditosti zlepšuje účinnost čištění oproti formulacím s neutrálním pH. Alkalická čisticí síla 

pomáhá rozkládat nečistoty a špínu na jízdních kolech a zároveň pečuje o jemné povrchy vašeho kola. 

Povrchově aktivní látky a aktivní složky ve složení pomáhají čističi ulpívat na povrchu déle, což 

následně snižuje napětí nečistot na povrchu a jemně je rozkládá. Alkalické čističe odstraňují pevné 

nečistoty mnohem účinněji než rozpouštědla, jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí a 

bezpečné i pro vás! Nano Tech Bike Cleaner je vynikající na nečistoty biologického původu, jako jsou 

mušky, prach, bahno. 



Náš speciální rozstřikovač vytváří bohatou pěnu. Pěna je ideální pro lepší pronikání čističe do nečistot 

a jeho ulpívání na povrchu vašeho kola na delší dobu. S alkalickými čističi je snazší i oplachování a 

Muc-Off zanechává po opláchnutí na povrchu lesk s ochrannou úpravou bez jakýchkoli šmouh. 

 

Jak to, že je Muc-Off Bike Cleaner tak účinný a přesto biologicky odbouratelný? 

Protože používáme ty nejkvalitnější ingredience a používáme pouze povrchově aktivní látky, které 

splňují kritéria biologické odbouratelnosti podle směrnic OCED (Nařízení (ES) č. 648/2004 o 

detergentech). Dokázali jsme vyvinout čistič, který je bezpečný pro vás a životní prostředí, aniž byste 

se museli vzdát čistící síly a výkonu, který od vašeho čističe kol požadujete. 

V rámci našeho programu Project Green stále hledáme nové způsoby, jak udržet výrobu, produkty a 

obaly „zelené“! Zavedli jsme tedy rozprašovače lahví s delší životností a možnost doplňování lahví, 

abychom mohli ještě více snížit spotřebu plastů. Je také možnost zakoupit koncentrát Nano Tech Bike 

Cleaneru, který nalijete do použité lahve po čističi kol a doplníte vodou.  

https://www.halbich.cz/bike-cleaner-concentrate/
https://www.halbich.cz/bike-cleaner-concentrate/


 

Můžete použít Nano Tech Bike Cleaner i na něco jiného než na kolo?  

Jak jsme řekli, čistič je formulován tak, aby byl bezpečný pro všechny součásti kola, těsnění a kabely. 

Vyvinuli jsme ale dokonce aditiva, která zajišťují, že čistič neovlivňuje brzdný výkon, takže vaše 

brzdové destičky zůstanou v nejlepším stavu a vy jste připraveni vyrazit hned po vyčištění kola! 

Náš růžový čistič je bezpečný i pro mytí rotorů (nesmývá ani nenarušuje účelově nanesená maziva), 

motocyklů či zahradní techniky (sekačky apod.) a zahradního nábytku. Můžete s ním umýt bez obav i 

pryžové těsnění, ostřikovače, gumové součástky, kožené kombinézy a jiné věci vyrobené z kůže (např. 

uzdečky, jezdeckou výbavu atd.), protože nezpůsobuje popraskání materiálu po vysušení.  

Jeďte na růžovou! ☺ 

 


