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SÄHKÖPYÖRILLE VIRITETTY

PIDENTÄÄ KETJUJEN JA RATTAIDEN ELINIKÄÄ

BLACK DIAMOND E
PITKÄKESTOISIN IKINÄ
YLI 1000 KILOMETRIÄ YHDELLÄ VOITELULLA

Zero Friction Cycling on maailman johtava ja kaikkien 
valmistajien luottama testilaboratorio eri ketjuöljyjen 
voitelukyvyn mittaamiseen. Yli 300.000 testikilometriä eri 
voiteluaineilla muodostavat kattavan tietopankin markkinoilla 
oleveista voiteluaineista. Mikään muu ketjuöljy ei ole päässyt 
riippumattomissa testeissä lähellekään Rex Black Diamondin 
voitelukykyä. Black Diamond päihitti testeissä kilpailevat 
ketjuöljyt, vaikka sen testaamisessa käytettiin ällistyttävän 

pitkää, jopa 1000 km voiteluväliä.

TEHOA  JA VÄÄNTÖÄ
SÄHKÖPYÖRISSÄ VOITELULLA ON VÄLIÄ!
 
Sähköpyörissä ketjut ja rattaat altistuvat tavallista 
suuremmille voimille. Pienet rataskoot, matala kadenssi ja 
suuri teho ovat yhdistelmä, joka kuluttaa ketjut ja rattaat 
vaihtokuntoon nopeasti. Oikean ketjuöljyn valinnalla ketjujen 
käyttöikä voidaan jopa kuusinkertaistaa. 
Voimansiirron ollessa liikkeessä,  Black Diamond E:n 
nanopartikkelit muodostavat metalli metallia vasten 
-kontaktipintoihin äärimmäisen kestävän ja pienikitkaisen 
pintakerroksen, parantaen ketjuöljyn voiteluominaisuuksia 
merkittävästi. Matalan kitkan ja matalan kulumisen 

lisäksi Rex-ketjuöljyjen kyky palautua hiekan, veden 
ja pölyn aiheuttamista tilapäisistä voiteluhäiriöistä on 
tutkitusti kategoriassaan markkinoiden paras. Rex ei 
muutu pahastikaan likaantuessaan ketjuja kuluttavaksi 
hiomatahnaksi. Tästä voidaan kiittää Rexin laajaa tietämystä 
likaa hylkivistä vahoista ja niiden lisäaineista.

PARANNETTU KOOSTUMUS
 
NANOTUNGSTENIITILLA LISÄÄ VOITELUKYKYÄ

Otimme Black Diamondin reseptin ja muokkasimme 
siitä entistä paremman sähköpyörille kahdella tavalla. 
Nanotungsteniitti (WS2) parantaa voiteluaineen 
paineensietokykyä ja alentaa kitkatasoa entisestään.Yhdessä 
Black Diamond -nanopartikkelien kanssa käytettynä 
saavutetaan synergistinen vaikutus: Molempien lisäaineiden 
käyttäminen optimaalisessa määrässä antaa lopputuloksen, 
joka on parempi kuin osiensa summa. Sekoitamme molemmat 
nanolisäaineet öljy- ja vahaseokseen ultraäänikäsittelyssä 
parhaan tuloksen saamiseksi. Lisäsimme koostumukseen 
myös Rexin N-Kinetic™ hydrofobisia polymeerejä. Ne antavat 
Black Diamond E:lle aiempia ketjuöljyjämme paremman 
ruostumisen estokyvyn, ja estävät öljyn jähmettymistä 
kylmissä olosuhteissa. Myös puhtaanapito helpottuu, koska 
ketju on aiempaa helpompi pyyhkiä puhtaaksi.

Made in Finland

N-KINETIC™ ULTRASONIC NANO TUNGSTEN

WS2
ALL-WEATHER



PARAFIINIPOHJAINEN
LIUOTINVAPAA, HAIHTUMATON, 
LAIMENTAMATON

Suurin osa kaikista saatavilla ketjuöljyistä sisältää 

haihtuvia liuottimia tai jopa vettä. Se on hyvä keino 

valmistuskustannusten alentamisessa, mutta Rexillä 

ajattelimme toisin. Jokainen pisara Rexiä on 100% 

voiteluainetta; kaikki mitä laitat ketjuun pysyy siellä 

eikä haihdu ilmaan. Tämän ansiosta pienestä ja helposti 

mukana kulkevasta pullosta saadaan noin kolmekymmentä 

voitelukertaa. Levitä tippa per nivel ja olet valmis ajamaan.

ENNÄTYKSIÄ RIKKOVA
KETJUÖLJYJEN UUSI MERKKIPAALU

Keskivertoketjuöljyyn verrattuna, Black Diamondilla 

ketjun kuluminen on Zero Friction Cyclingin mukaan kuusi 

kertaa vähäisempää. Ero on huomattava jopa verrattuna 

markkinoiden muihin huippuöljyihin.
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Voitelukyky kertavoitelulla, maantieajoa simuloiva testi

Kilometrimäärä kunnes uusi ketju saavuttaa 0,1% venymän.

Koko testiprotokolla: www.zerofrictioncycling.com.au

SÄÄSTÄÄ WATTEJA
VÄHENTÄÄ SÄHKÖPYÖRÄN 
HUOLTOTARVETTA

Kitka ja kuluminen kulkevat käsi kädessä. Käyttämällä Rex 

Black Diamond E:tä vähennät sähköpyöräsi voimansiirron 

kulumista merkittävästi. Komponentteja tarvitsee uusia 

harvemmin, ja voit keskittyä ajamiseen pyöräsi huollossa 

seisottamisen sijaan. Kokonaissäästö ajokaudella voi olla 

useita satoja euroja. Pyörän kokonaiskäyttökulut alenevat, 

ja ketjuöljy maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. 

Voimansiirron säästäminen Black Diamond E:llä on helppoa: 

Voitele ketju silloin tällöin ja pidä ketju puhtaana pyyhkimällä 

sen pinta puhtaaksi ajoittain liinalla. Zero Friction Cyclingin 

testeissä Black Diamond toimi 1000 km voiteluvälillä jopa 

paremmin kuin 400 km voiteluvälillä. #908 Black Diamond E 30 ml

#9081 Black Diamond E Workshop 225 ml



KETJUÖLJYJEN KUNINGAS

TUTKITUSTI YLIVERTAISTA VOITELUKYKYÄ

BLACK DIAMOND

PITKÄKESTOISIN IKINÄ
YLI 1000 KILOMETRIÄ YHDELLÄ VOITELULLA

Rex Black DIamond on yksi markkinoiden tutkituimmista 

ketjuöljyistä. Sen kitkataso on todettu yhdeksi markkinoiden 

pienimmistä Wheel Energy Oy:n laboratorion mittauksissa. 

Lisäksi Black Diamond on rikkonut ennätyksiä myös 

Australialaisen, alansa arvostetuimman Zero Friction 

Cyclingin testeissä, joissa mitataan ketjuöljyn vaikutusta 

ketjujen kulumiseen pitkissä ja vaativissa, maantie- ja 

maastoajoa simuloivissa testeissä. Black Diamond on tällä 

hetkellä markkinoiden tutkisusti pitkäkestoisin ketjuöljy, kun 

mitataan kertavoitelun kestoa.

Matala kitkataso ja vähäinen ketjujen kuluminen takaavat 

tehokkaasti toimivan voimansiirron kaikissa olosuhteissa. 

Säästä watteja ja säästä rahaa myös pyörän huoltokuluissa!

Laboratoriotestien lisäksi Black Diamond on ollut voittoisa 

myös kisoissa, ja sillä on ajettu etappivoitto Tour de 

Francessa heti julkaisuvuonna 2019.

BLACK DIAMOND
ULTRAÄÄNIKÄSITELTY REXIN R&D-
LABRASSA

Parhaimman ketjuöljymme salaisuus ovat Black Diamond 

-partikkelit, jotka parhaan laadun varmistamiseksi 

sekoitetaan pienissä erissä voiteluaineeseen aikaavievässä 

ultraäänikäsittelyssä. Voimansiirron ollessa liikkeessä,  

partikkelit muodostavat metalli metallia vasten 

-kontaktipintoihin äärimmäisen kestävän ja timantinkovan 

pintakerroksen, parantaen ketjuöljyn voiteluominaisuuksia 

merkittävästi: Pienempi ketjun sisäinen kitka, alhaisempi 

kuluminen ja parempi voitelukyky märissä olosuhteissa.

• 175 W magneettivastus, matka 300 km, nopeus 40km/h

• Polkupyörän voimansiirto jossa single-speed ketjunkiristin jousella 

• Testissä käytettin Dura-Ace ketjua ja rattaita

• 20 mittauspisteen keskiarvo, korkeimmat ja alhaisimmat arvot poistettuna
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Made in Finland

N-KINETIC™ ULTRASONIC ALL-WEATHER



SATEENKESTÄVÄ
ENNENNÄKEMÄTÖN YHDISTELMÄ KUIVAN JA 
MÄRÄN KELIN SUORITUSKYKYÄ

Mahdollisimman pienen kitkan saavuttaminen ketjuöljyssä 

on aiemmin vaatinut säänkeston uhraamista. Myös niin 

sanotut “wet lube” -ketjuöljyt ovat ennen olleet paljon 

energiaa ryöstäviä  ja likaa kerääviä. Rex Black Diamondissa 

yhdistyy maailmanluokan voitelukyky vahvaan säänkestoon 

ennennäkemättömällä tavalla. Testattu menestyksekkäästi 

vaativisa kisaolosuhteissa maastossa ja maantiellä!

PARAFIINIPOHJAINEN
LIUOTINVAPAA, HAIHTUMATON, 
LAIMENTAMATON

Suurin osa kaikista saatavilla ketjuöljyistä sisältää 

haihtuvia liuottimia tai jopa vettä. Se on hyvä keino 

valmistuskustannusten alentamisessa, mutta Rexillä 

ajattelimme toisin. Jokainen pisara Rexiä on 100% 

voiteluainetta; kaikki mitä laitat ketjuun pysyy siellä 

eikä haihdu ilmaan. Tämän ansiosta pienestä ja helposti 

mukana kulkevasta pullosta saadaan noin kolmekymmentä 

voitelukertaa. Levitä tippa per nivel ja olet valmis ajamaan.

N-KINETIC NANOVAHA
 
HYÖDYNTÄEN VIIMEISINTÄ 
SUKSIVOIDETEKNOLOGIAA

Rex Black Diamondin vahakoostumus on päivitetty 

uusimpien kilpasuksivoiteiden Rex N-Kinetic™ reseptiikkaan. 

Rexin vuosikymmenten kokemus vahoista ja niiden vettä ja 

likaa hylkivistä lisäaineista kiteytyy Black Diamondissa!

#907 Black Diamond 30 ml

#9071 Black Diamond Workshop 225 ml



AKTIIVIHARRASTAJIEN SUOSIKKI

ALKUPERÄINEN VAHAPOHJAINEN REX-KETJUÖLJY

DOMESTIQUE

Domestique
/də̍ mɛs tɪk/

Maantiepyöräilyssä domestique on apuajaja, jonka tehtävänä on 
auttaa joukkueen ykköskuskia menestymään. Apuajaja käy hakemassa 
ruokaa ja juomaa huoltoautolta ja antaa vetoapua, jotta ykköskuski 
voi säästää voimansa loppukiriin. Vaatimattomalta vaikuttava työ on 
haastavaa ja vaikeaa ja kunnon domestique on arvokas työkalu, vaikka 
palkintokorokkeella ei koskaan juhlikaan.

Made in Finland

N-KINETIC™ FUTURE FLUOR™ PTFE COMPOUND

PARASTA VOITELUKYKYÄ
HYÖDYNTÄEN PARASTA 
SUKSIVOIDETEKNOLOGIAA

Rexin laajentumista pyöräilytuotteiden puolelle voidaan 

kiittää Domestiqueta. Idea ketjuöljyn tekemisestä syntyi 

ajatuksesta: “Jos Rex tekisi ketjuöljyä, minkälaista 

se olisi?” Ajatus vaikutti niin mielenkiintoiselta, että 

siitä piti ottaa selvää! Tinkimättömällä reseptillä alun 

perin yrityksen sisäiseen käyttöön valmistetussa Rex 

Domestique -ketjuöljyssä yhdistyvät innovatiivinen ajattelu 

ja yli kuudenkymmenen vuoden tietotaito parafiineista. 

Domestique on kerännyt vankan kannattajakunnan, ja se on 

yksi Suomen suosituimmista ketjuöljyistä. 

MINIMOITU TEHOHÄVIÖ
HILJAINEN JA ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ 
VOIMANSIIRTO

Kolmen eri riippumattoman laboratorion (Wheel Energy, 
Suomi, Friction Facts, USA, Zero Friction Cycling, Australia) 
testit osoittavat Rex Domestique -ketjuöljyn vakuuttavan 
suorituskyvyn: 

• Friction Factsin wattitesteissä Rexin sijoitus oli 
kymmenennneksi tehokkain, kaikista 55:tä ikinä 
testatusta voiteluaineesta. Suurin osa paremmin 
sijoittuneista voiteluaineista eivät ole pyöräilyyn 
suunniteltuja (oliiviöljy, kova parafiini), tai vedenohuita 
liuotinpohjaisia voiteluaineita joiden kesto on 
huomattavasti Rexiä lyhyempi.

 
• Rex on nopein liuotinvapaa ja haihtumaton Friction 

Factsin testaama ketjuöljy. (testattu 7/2015)

• Wheel Energyn kotimaisissa testeissä Rexin ketjuöljy 
päihitti kilpailevat mineraaliöljy- ja liuotinpohjaiset 
voiteluaineet selkeästi. Mitä pidempään testi jatkui, sitä 
tehokkaammin Rex toimi!

• Zero Friction Cyclingin testeissä Domestique osoitti 
kuuluvansa markkinoiden parhaiten voitelevien 
ketjuöljyjen joukkoon, ja osoitti erinomaista kykyä 
palauttaa voitelukyky tilapäisen kontaminaation jälkeen.



KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN
YHDISTÄÄ KUIVAN JA MÄRÄN KELIN 
KETJUÖLJYJEN PARHAAT OMINAISUUDET

Domestique-ketjuöljyssä yhdistyvät paksumpien ketjuöljyjen 

pysyvyys ohuiden öljyjen likaa hylkivyyteen. Kuivissa 

kesäolosuhteissa voitelukerta pitää voimansiirron hiljaisena ja 

tehokkaana jopa 500km matkan.  Tyypillisessä käytössä vain 

pyyhintä kuivalla paperilla tai kankaalla on tarpeen ennen 

uudellelleenlevitystä, koska likaa hylkivien komponenttien 

ansiosta ketjun sisään ei pääse likaa. Vinkki: Pidä ketju 

puhtaampana pyyhkimällä sen pintaa lenkkien jälkeen myös 

voitelukertojen välillä. Vain ketjun sisällä oleva voiteluaine on 

tärkeää voitelun kannalta.

PARAFIINIPOHJAINEN
LIUOTINVAPAA, HAIHTUMATON, 
LAIMENTAMATON

Suurin osa kaikista saatavilla ketjuöljyistä sisältää 

haihtuvia liuottimia tai jopa vettä. Tämä onkin hyvä keino 

valmistuskustannusten alentamisessa, mutta Rexillä 

ajattelimme toisin. Jokainen pisara Rexiä on 100% 

voiteluainetta; kaikki mitä laitat ketjuun pysyy siellä 

eikä haihdu ilmaan. Tämän ansiosta pienestä ja helposti 

mukana kulkevasta pullosta saadaan noin kolmekymmentä 

voitelukertaa!

#900 Domestique 30 ml

#9001 Domestique Workshop 225 ml



REX ARCTIC

PARASTAVOITELUKYKYÄ
PITKÄKESTOINEN JA KÄYTÖSSÄ EDULLINEN

Rex Arctic jakaa Domestique-ketjuöljyn tutkitusti hyvän 

voitelukyvyn, ja kuuluu siten markkinoiden parhaiten 

voitelevien ja pitkäkestoisimpien ketjuöljyjen joukkoon. 

Riippumattomat labroratoriotestit Suomessa ja Australiassa 

ovat todistaneet Rexin huippuluokan voitelukyvyn. Matala 

kitkataso ja vähäinen ketjujen kuluminen kulkevat käsi 

kädessä, ja Rexiä käyttämällä ketjut ja rattaat kestävät 

pidempään.

TALVIKETJUÖLJY -30°C

Kuva: Roll Outdoors

TALVEEN SUUNNITELTU
KESTÄÄ LUNTA, PAKKASTA JA SUOLAA

Suosittuun Rex Domestique-ketjuöljyyn perustuva uusi Rex 

Arctic on lunta, pakkasta ja tiesuolaa kestävä vahapohjainen 

ketjuöljy. Sen koostumusta on parannettu talven olosuhteisiin 

Rex N-Kinetic hydrofobisilla polymeereillä. Parannettuihin 

talviominaisuuksiin kuuluvat entistä parempi vedensietokyky 

ja tehokas korroosionesto. Rex Arcticin viskositeetti on 

optimoitu kylmiin olosuhteisiin, ja se voitelee jähmettymättä 

kovimmillakin pakkasilla. 

PARAFIINIPOHJAINEN
LIUOTINVAPAA, HAIHTUMATON, 
LAIMENTAMATON

Suurin osa kaikista saatavilla ketjuöljyistä sisältää 

haihtuvia liuottimia tai jopa vettä. Se on hyvä keino 

valmistuskustannusten alentamisessa, mutta Rexillä 

ajattelimme toisin. Jokainen pisara Rexiä on 100% 

voiteluainetta; kaikki mitä laitat ketjuun pysyy siellä 

eikä haihdu ilmaan. Tämän ansiosta pienestä ja helposti 

mukana kulkevasta pullosta saadaan noin kolmekymmentä 

voitelukertaa. Levitä tippa per nivel ja olet valmis ajamaan.

#930 Arctic 30 ml

#9301 Arctic Workshop 225 ml

Made in Finland FATBIKE
E-BIKE
SNOW
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N-KINETIC™ FUTURE FLUOR™ PTFE COMPOUND

#901 Assembly Grease 50 g#930 Arctic 30 ml

#9301 Arctic Workshop 225 ml

LIKAA HYLKIVÄ JA SÄÄNKESTÄVÄ PTFE-VASELIINI

ASSEMBLY GREASE

AINUTLAATUINENKOOSTUMUS

DOMESTIQUE-KETJUÖLJYN ULTRAPAKSU VERSIO

Rex Assembly Greasen reseptissä hyödynnetään samoja ainesosia kuin 

pyöräilijöiden keskuudessa suosioon nousseessa Rex Domestique-

ketjuöljyssä. Käytännössä voisi sanoa, että teimme tuotteesta öljyn 

sijasta vaseliinin. Tämä antaa Assembly Greaselle ketjuöljystä tutut 

hyvät ominaisuudet, kuten äärimmäisen pienen kitkan metalli metallia 

vasten -käyttökohteissa, erinomaisen kalvonmuodostuskyvyn ja suojan 

sääolosuhteita vastaan.

Assembly Grease ei pohjaudu teollisuusvaseliiniin, vaan se valmistetaan 

tehtaallamme Hartolassa puhtaimmista saatavilla olevista vahoista, 

vaseliinista ja öljyistä (ns. apteekkilaatuinen tavara.) 

Assembly Greasen ominaisuuksia parantaa PTFE:n ja perfluorattujen 

vahojen lisäksi erillinen korroosionsuoja-aine. Tämä antaa paremman 

suojan ruostetta vastaan esim. ohjainlaakerissa ja keskiölaakereissa.

KAIKKIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN POLKUPYÖRÄSSÄ

Assembly Grease on testattu Suomen oloissa ympärivuotisessa käytössä 

kaikissa käyttökohteissa: Ohjainlaakerit ja muut laakerit, navat, vapaarattaat, 

jousituksen nivelet ja liukuholkit sekä kierteet.

ÄÄRIMMÄISEN PIENIKITKAINEN



100% BIOHAJOAVA YLEISPESUAINE

BICYCLE WASH
KÄYTTÖVALMIS

Made in Finland

PH-NEUTRAALI (pH7)
TURVALLINEN ANODISOIDULLE ALUMIINILLE JA 
HIILIKUIDULLE

Tutkiessamme raaka-aineita Rexin pyöränpesuainetta varten, 

huomasimme useiden pyöräilijöiden suosimien pesuaineiden olevan 

pyörän komponenteille vahingollisia. Voimakkaasti emäksiset pesuaineet 

aiheuttavat korroosiota alumiiniosissa ja vievät anodisoitujen osien kiillon. 

Rex Bicycle Wash on todettu pitkissä liuotustesteissä täysin turvalliseksi. 

Rexin pyöräpesuaine ei myöskään jätä jarrulevyihin jarrutustehoa 

heikentävää pintaa kuten vahaa sisältävät pesuaineet.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
100% BIOHAJOAVA

Rex Bicycle Wash koostuu sataprosenttisesti biohajoavista raaka-aineista.

VESIPOHJAINEN
LIUOTINVAPAA PESU- JA PUHDISTUSAINE

Perustuu moderniin ympäristöystävälliseen kemiaan, ilman liuottimia. Rex 

Bicycle Washin seossuhteeksi on valittu tarpeeksi vahva, joten sillä onnistuu 

yleispesun lisäksi myös pinttyneen lian puhdistamiseen voimansiirrosta.

Aivan “rutikuivaksi” Bicycle Wash ei kuitenkaan voimansiirtoa tee, kuten 

viereisen sivun tehokkaampi Chain Cleaner -liuotinpesuaine.

Saatavilla myös 1 L tiivisteenä, josta saat 10 L pesuainetta.
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2. annostele 3. harjaa 4. huuhtele1. huuhtele

#910 Bicycle Wash 1 L

#9101 Bicycle Wash tiiviste 1:10 1L

100%
 BIOHAJOAVA
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PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE

CHAIN
CLEANER

AKTIIVILIUOTIN

AKTIIVILIUOTIN
KÄYTÄ SELLAISENAAN TAI VEDEN KANSSA

Rex Chain Cleaner -tehopesuaineessa käytetyt pinta-

aktiiviset aineet parantavat matala-aromaattisen 

hiilivetyseoksen pesutehoa, ja mahdollistavat sen tilapäisen 

sekoittumisen veden kanssa. Rex Chain Cleaner irroittaa 

pinttyneimmätkin öljy- ja rasvajäämät. Rexin punainen 

pesuaine voimansiirrolle, vihreä kaikelle muulle!

TURVALLISTA TEHOPESUA
VAHINGOITTAMATTA ALUMIINIA JA 
HIILIKUITUA

Tutkiessamme raaka-aineita Pesuainetta varten, 

huomasimme useiden pyöräilijöiden suosimien pesu-aineiden 

olevan pyörän komponenteille vahingollisia. Voimakkaasti 

emäksiset pesuaineet aiheuttavat korroosiota alumiiniosissa 

ja vievät anodisoitujen osien kiillon. Rex Chain Cleaner on 

todettu pitkissä liuotustesteissä täysin turvalliseksi. Se 

ei myöskään jätä jarrulevyihin jarrutustehoa heikentävää 

kalvoa.

SEKOITUSSUHDE
1 OSA CHAIN CLEANERIA / 2 OSAA VETTÄ

Aktiiviliuotin: Sekoita veden 

kanssa ketjupesuriin, niin 

aine on riittoisampaa. 

Imeytä likainen pesuaine 

ketjupesurista riepuihin tai 

paperiin, älä kaada viemäriin. 

Huuhtele lopuksi voimansiirto 

vedellä.

Rex Chain Cleaner on koostumukseltaan osittain biohajoava. 

1. suihkuta 3. huuhtele2. harjaa
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#911 Chain Cleaner 1 L

#9111 Chain Cleaner 500 ml



Rex perustettiin vuonna 1952, ja yrityksen 

ensimmäinen valmistama tuote oli Helsingin 

Olympialaisten soihdun polttopanos. 

Siitä asti missiomme on ollut valmistaa 

korkealaatuisia kemiantuotteita urheiluun 

korkeimmalla tasolla.

www.rex.fi/bike
FB: rexbikedivision
IG: rex_bike

Olympia-kuva Oy / Helsingin kaupunginmuseo


