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Sezon 2019-2020.
Szanowni Klienci! Przyjaciele TOKO!
No i doczekaliśmy się!!! REWOLUCJA!
W 2020 wchodzą w życie (zapowiadane już od 2009 roku) dyrektywy Komisji Europejskiej
(EC), Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie Rejestracji, Oceny, Kontroli i
Ograniczenia szkodliwych fluorowych związków chemicznych (REACH), a w szczególności
kwasowych związków perfluorooktanowych (PFOA). Szkodliwa dla zdrowia i życia chemia
spod znaku C8-fluoro ma zostać (wg Dyrektywy) relegowana z kontaktu z człowiekiem i środowiskiem
Co to oznacza dla branży smarów narciarskich?
To prawie całkowity zakaz stosowania w smarach narciarskich fluoru, który dotychczas stanowił o jakości poślizgu, czyli
de facto o wartości smaru dla uzyskiwania coraz większych prędkości jazdy. Dyrektywa(-y) anty-PFOA wprowadzają zakaz
produkcji smarów fluorowych, dopuszczając jednocześnie jego sprzedaż w ramach posiadanych przez producentów
i użytkowników zapasów magazynowych.
Firma TOKO od lat przygotowywała się na ten moment i dzięki gigantycznej pracy chemików z laboratorium w Altstätten
(CH) oraz tysiącom godzin testów (w warunkach laboratoryjnych i naturalnych) otrzymaliśmy nową, zupełnie rewolucyjną

kolekcję 62 smarów w 100% zgodnych z nowymi regulacjami, co oznaczone jest na ich opakowaniu unijnym znaczkiem:

dla smarów sportowych
(dawne fluorowe)

lub

dla smarów bazowych
i serwisowych

Dzięki wiedzy i kreatywności swych chemików oraz zastosowaniu przez nich doskonałych związków alternatywnych dla
fluoru, nowe smary firmy TOKO są nie tylko przyjazne dla środowiska i dla ludzi, ale i nie straciły na swej efektywności
zarówno w zakresie najwyższej jakości poślizgu, jak i trwałości na ślizgu.
Wśród nowych sportowych smarów z kolekcji 2020 szczególnej uwadze polecamy HIGH
PERFORMANCE LIQUID PARAFFIN – nakładany na zimno smar parafinowy nie wymagający
obróbki cieplnej i cyklinowania! Wystarczy natrysnąć, odczekać ok.15min. i wyszczotkować.
Efekt poślizgowy fenomenalny, a trwałość na ślizgu porównywalna ze smarami nakładanymi
na gorąco☺. Idealne rozwiązanie dla trenerów i serwisantów grup sportowych.
Oprócz wielu nowości w smarach TOKO przygotowało także wiele ciekawych propozycji narzędziowych. Wśród nich na
pierwszy plan wysuwają się : super precyzyjna i skuteczna ostrzałka elektryczna EDGE TUNER WORLD CUP z dyskami
diamentowymi oraz doskonały ergonomicznie korektor ściany bocznej SIDE WALL PLANNER WORLD CUP.
Więcej o nowościach na naszej
stronie www.
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