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TESTUJEREDAKCE

No a je to tady. Chvíle, kdy většina z nás, i když se skřípěním 
zubů, musí uznat, že s každodenním ježděním máme pro 
letošek utrum, a nastal tedy čas k odstavení strojů do temnot 
garáží. Ale ještě než mašinu přikurtujete k podlaze bytelným 
řetězem, ještě než zkontrolujete napájení alarmu, ještě než 
k ní přivážete pitbula a tchyni, měli byste se o ni postarat.

Ne, kdepak, rozhodně vám tady nehodlám radit, jak perfektně 
zazimovat motorku. Zaprvé hodně záleží na tom, jakou máte garáž, 
a taky na tom, jestli i přes zimu občas vyrazíte ven – endurista zřejmě 
na zimní ježdění bude mít diametrálně odlišný názor než jezdec na 
chopperu. Takže nečekejte žádné rady, co všechno máte z motorky 
vyndat, co vypustit, kam co dát, co kam nastříkat… Sám se 
u těchhle návodů vždycky bavím a jen čekám, kdy se někdo 
rozvášní natolik, že doporučí rozebrat motorku do posledního 
šroubku a vše uložit na místo s přísně konstantní teplotou 
a vlhkostí vzduchu, nejlépe tedy bez přístupu vzduchu vůbec. 
Ovšem pravda je, že přeci jen byste neměli mašinu šoupnout 
do garáže tak, jak jste z ní naposled slezli. Občas mi připadá, 
že spousta motorkářů pokládá za zbytečné se nějak moc 
starat o čistotu motorky (na tu přeci nejezdí a jsou „důležitější“ 
věci). A to je chyba, která se vymstí – a zvlášť potom, co 
necháte špínu působit delší dobu, třeba právě přes zimu. Špína 
se doslova totiž zažere a ničí nejen lak, ale i kovové díly, 
především hliník a jeho slitiny dostávají pořádně na frak. Takže je 
dobré tomuhle předcházet. 
Zřejmě jste již slyšeli o výrobcích anglické značky Muc-Off… No 
a protože já taky, zajel jsem k jejímu distributorovi, společnosti 
Jan Halbich, pořídil pár lahviček, sprejů a kartáč se jménem jak 
pro akčního hrdinu (Cranked Head Brush) a pustil se do čištění 
s cílem zjistit, jestli všechno funguje stejně jako v propagačních 

letácích. Jako první jsem použil Muc-Off De-Greaser, na zbytky 
maziva z řetězu, které se zachytí na krytu řetězu, kyvce, zadním kole, 
podsedláku… No prostě všude, kam jen se může dostat. Aplikace je 
jednoduchá, stačí jen dotyčná místa postříkat, nechat sprej chvíli 
působit (případně mu pomoct kartáčkem, když je nános dostatečně 
odolný) a pak jen opláchnout vodou. Nemusíte se bát De-Graser použít 
na jakoukoliv hmotu, nepoškozuje ani plasty, ani kov, ani gumu. 
Tak, De-Greaser zafungoval, můžeme jet dál a s tím nám pomůže Muc-Off 

Nano Tech Bike Cleaner. Jde vlastně o základní čistič, s jehož pomocí 
vyčistíte celou motorku – ať už jde o plasty, kov, chrom, karbonové díly, 
brzdové destičky… Tím, že neobsahuje škodlivé kyseliny, CFC nebo 
rozpouštědla, je naprosto neškodný vůči všem materiálům. Tedy vyjma 
špíny. Použití je opět jednoduché – na mokrou motorku nastříkáte Bike 

Cleaner, necháte ho minutu nebo dvě působit a opláchnete 
vodou (opět, pokud je špíny větší vrstva, můžete si pomoci 
kartáčkem nebo hadříkem). Jak prosté, milý Watsone… 
Motorku mám tedy čistou, a aby mi tak vydržela co nejdéle, 
preventivně ji „zakonzervuju“. Na kovové části jsem použil 
Muc-Off Bike Spray, který vytváří pomocí přísady P.T.F.E. 
kluzký, nelepivý film, takže pokud jím nastříkáte třeba rám, 

vidlice, ráfky, elektrické kabely, gumové části atd., nejenže se 
na ně nenachytá špína, ale vytěsní se i veškerá vlhkost, 
takže se rapidně sníží riziko koroze. No a navíc budou 

samozřejmě dobře vypadat, protože vytvořený film je lesklý. 
Aplikace? Opět triviální, po umytí se sprej nastříká, tekutina se nechá 
rozptýlit, rozetře se suchým čistým hadříkem a nechá zaschnout.  
A zbývají nám plastové díly – pro ty tu mám Muc-Off Silicon Shine. 
Stejně jako Bike Spray se používá po umytí motorky, opět stačí jen 
sprej nastříkat, nechat asi půl minuty působit a pak povrch vyleštit 
(šikovná je k tomu utěrka z vmikrovlákna, kterou Muc-Off taky 

nabízí). U Silicon Shine je jen třeba dávat trochu pozor při aplikaci, 
tím, že vytváří vysoce lesklý povrch, není vhodný na brzdový 

systém nebo třeba na rukojeti či stupačky. Jinak ho ale 
samozřejmě můžete použít na jakýkoliv materiál, od 
plastu přes gumu až po chrom. Silicon Shine opět 
odpuzuje vodu, ale navíc i povrch vysouší a společně 

s Bike Sprayem usnadňuje i budoucí údržbu, špína už se 
totiž tolik nenachytá. 
Mám hotovo, a jaká je rekapitulace? No, i když jsem vůči 
reklamě skeptický, musím uznat, že s tím, co jsem dnes 
vyzkoušel, se pracuje vážně dobře – a hlavně že to funguje. 

Samozřejmě nedokážu poznat, jestli tohle nebo támhleto 
obsahuje takové nebo makové molekuly, ale to je mi nakonec 
i celkem jedno. Chtěl jsem mít prostě čistou motorku – 

a čistou motorku mám. A navíc jsem tím neztratil nijak moc 
času… a to se taky počítá. 

Čistící prostředky 
                   Muc-Off
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