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1. Bakgrunnsupplýsingar 
  
Við akstur mótorhjóla þarf ekki aðeins að huga að viðhaldi hjólsins og forvörnum heldur einnig 
að búnaði, eins og til dæmis klæðnaði og hjálmanotkun. Óhindruð virkni búnaðarins spilar stórt 
hlutverk í öryggisvernd ökumannsins. Reglulegt viðhald á búnaðnum tryggir fullnægjandi 
þægindi klæðnaðarins og ver hann betur. 
 
Nútímalegur búnaður mótorhjólamannsins samanstendur ekki lengur aðeins af leðursetti og 
hjálmi. Nú til dags eru til dæmis hjálmgrímur húðaðar til verndar gegn endurkasti sterks ljóss, 
rispum eða móðu. 
 
Auk hins klassíska leðurs samanstendur klæðnaður mótorhjólafólks í auknum mæli af öðrum 
vefnaði. Undir ysta lagi vefnaðarins hefur þessi nútímaklæðnaður sérstakt efnislag sem verndar 
ökumanninn gegn vindi og hrindir frá sér bleytu, um leið og flíkin tryggir öndun frá innsta til 
ysta lags efnisins. Mikilvægt er að hlúa að viðhaldi þessa nútímalega búnaðar til þess að tryggja 
virkni hans og lengra notkunargildi. 
 

  

 



 

2. Hreinsun fataefnisins 
 
Innihald: 
2.1 Vandamálið við hlífðarföt 
2.2 Lausnin 
2.3 Rétt notkun 
2.4 Af hverju ekki má nota mýkingarefni 
 
 
2.1 Vandamálið við hlífðarföt 
Þegar hreinsa á hlífðarfötin er mikilvægt að nota rétt efni til þess að eiginleikar hlífðarefnisins í 
fötunum skemmist ekki. Ekki má heldur draga úr hæfni fataefnisins til að anda.  Samt sem áður 
verður að hreinsa alla þræði efnisins vandlega og vanda til verka þegar vatnsverndun efnisins er 
endurtekin. 
 
2.2 Lausnin 
Við mælum með S100 Hlífðar-hreinsiefninu. Það endurnýjar öndunarhæfileika fataefnisins og 
undirbýr hátækniþræði þess fyrir móttöku á vatnsvarnarúðanum. Efnið má einnig nota á leður. 
 
2.3 Rétt notkun 
S100 Hlífðar-hreinsiefnið: Hala niður vöruupplýsingum. 
 
2.4 Af hverju ekki má nota mýkingarefni 
Mýkingarefni innihalda efni sem umlykja þræðina meðan á þvotti stendur og draga úr núningi á 
milli þeirra. Vegna þessa virkar þvotturinn mun mýkri þegar búið er að þvo hann. Innihaldsefnin 
í vatnsvörnu lagi fataefnisins virka á sama hátt. Ef nú þegar er verið að nota mýkingarefni á 
þræðina munu þessi innihaldsefni ekki geta náð tökum á né virkað almennilega á þræðina. Þá er 
ekki lengur hægt að vatnsverja fataefnin á áhrifaríkan hátt. 
  

 



 

3. Að vatnsverja fataefni 
 
Innihald: 
3.1 Kostir þess að vatnsverja 
3.2 Valið á réttri vöru 
3.3 Rétt notkun 
3.4 Ráðleggingar við að vatnsverja 
 
 
3.1 Kostir þess að vatnsverja 
Við akstur valda rök eða blaut föt kulda vegna uppgufunar í líkamanum, einnig í heitu veðri. 
Ánægjan sem annars hlytist af akstrinum líður því töluvert fyrir það. Þegar fataefnið er gert 
vatnshelt kemur vatnsfráhrindandi lag á fatnaðinn. Þannig er hægt að hindra að þræðir 
fataefnisins drekki  í sig bleytu. 
 
3.2 Valið á réttri vöru 
S100 Vatnsvarnar-úðinn býr yfir framúrskarandi virkni til vatnsvarnar, á fataefni sem og leður, 
ásamt því að innihalda vörn gegn útfljólubláum geislum. Virku efnin í úðanum umlykja þræðina 
í flíkinni og raða sér ofan á þá líkt og regnhlífar á meðan flíkin þornar. Með því er komið í veg 
fyrir að flíkin upplitist og breytist í útliti. S100 Vatnsvarnar-úðinn býður upp á endingargóða 
vörn gegn bleytu og kulda sem eru afleiðingar uppgufunar. Hlífðarlagið heldur 
öndunareiginleikum sínum (þetta hefur verið sannað með prófunum). 

3.3 Rétt notkun 
S100 Vatnsvarnar-úðinn: Hala niður vöruupplýsingum 
 

3.4 Ráðleggingar við að vatnsverja 
Hafið eftirfarandi ráð í huga til að tryggja sem besta virkni vatnsvarnarinnar: 

•Hreinsið efnið eftir þörf, áður en það er vatnsvarið. 

•Notið þvottaefni án mýkingarefnis, til dæmis S100 Hlífðar-þvottaefnið. 

•Úðið þunnu og jöfnu lagi af S100 Vatnsvarnar-úðanum. 

•Gætið þess að efnið blotni ekki í gegn. Úðið frekar oftar þunnu lagi á flíkina og leyfið henni að 
þorna á milli. 

•Beitið vatnsvarnar-úðanum á köldum og sólarlausum stað. 

•S100 Vatnsvarnar-úðinn er aðeins ætlaður fyrir leður! Athugið: Loftið vel um flíkina eftir að 
hafa vatnsvarið hana. Því næst er hún hengd upp á heitum og sólríkum stað. 
 

  

 

http://stilling.is/vorur/vara/DR2171/
http://stilling.is/vorur/vara/DR2171/
http://stilling.is/media/img/uploads/Dr_Wack_Chemi_2171_A4.png
http://stilling.is/vorur/vara/DR2181/
http://stilling.is/vorur/vara/DR2171/
http://stilling.is/vorur/vara/DR2171/


 

4. Góð umhirða leðurs 
 
Innihald: 
4.1 Afhverju er mikilvægt að huga að viðhaldi leðurs? 
4.2 Hver er ákjósanlegasta aðferðin við umhirðu leðurs? 
4.3 Rétt notkun 
 
 
4.1 Afhverju er mikilvægt að huga að viðhaldi leðurs? 
Mikilvægustu eiginleikar leðurs, eins og til dæmis togstyrkur, teygjanleiki og þyngd, verða fyrir 
áhrifum frá vatns- og fituinnihaldi þess. Vatnsinnihald leðurs ætti alltaf að vera 14-18%. Ef 
fituinnihald leðursins minnkar við notkun, dregur úr vatnsinnihaldi þess. Utanaðkomandi 
áhrifavaldar svo sem hiti, raki, útfjólubláir geislar eða óhreinindi hafa einnig slæm áhrif á leðrið 
og gera það hrjúft og í það koma sprungur. 
 
4.2 Hver er ákjósanlegasta aðferðin við umhirðu leðurs? 
Til þess að hægja á öldrunarferli leðurs og til að halda klæðnaðinum verðmætum og 
teygjanlegum mælum við með S100 Leðurumhirða. Slétt og skínandi eða S100 Leðurumhirða. 
Gróft og matt. Auk þess að veita framúrskarandi vörn gegn bleytu, heldur leðrið sveigjanleika 
sínum, styrkleika og er varið gegn því að upplitast. Til þess að ná fram fullnægjandi vatnsvörn 
má nota S100 Vatnsvarnar-úðann. 
 
Skipta má umhirðu leðurs í tvo hópa eftir útliti leðursins: 

1. Slétt og skínandi leður 
2. Gróft og/eða matt leður 

 
Til að halda í yfirbragð grófs og/eða matts leðurs er mikilvægt að nota þá vöru sem nákvæmlega 
er ætluð fyrir þessa gerð leðurs. Það þýðir að á annan veginn veitir efnið leðrinu næringu og það 
er varið fyrir bleytu og að upplitast og á hinn veginn breytist yfirbragð þess ekki. 
 
4.3 Rétt notkun 
S100 Leðurumhirða. Slétt og skínandi: Hala niður vöruupplýsingum 
S100 Leðurumhirða. Gróft og matt: Hala niður vöruupplýsingum 
S100 Vatnsvarnar-úðinn: Hala niður vöruupplýsingum 
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5. Umhirða hjálmsins 
 
Innihald: 
5.1 Skordýr fjarlægð 
   5.1.1 Vandamálið með skordýr 
   5.1.2 Lausnin 
   5.1.3 Rétt notkun 
5.2 Umhirða hjálmskeljar 
5.3 Umhirða hjálmpúða 
   5.3.1 Kostir við umhirðu hjálmpúða 
   5.3.2 Lausnin 
   5.3.3 Rétt notkun 
5.4 Ráðleggingar við umhirðu hjálmsins 
 
 
Hjálmurinn er einn mikilvægasti búnaðurinn til verndar ökumanninum. Um það bil 75% 
mótorhjólaárekstra verða við árekstur að framanverðu. Notkun fullgilds hjálms stuðlar að 
fullnægjandi öryggi ökumannsins. Með því að huga að reglulegri umhirðu hans er stuðlað að 
auknu notagildi hjálmsins, sem þannig tryggir þægindi og aukið öryggi mótorhjólamannsins. 
 
5.1 Skordýr fjarlægð 
 
5.1.1 Vandamálið með skordýr 
Allir mótorhjólamenn þekkja þetta: eftir langa ferð er hjálmurinn þakinn dauðum skordýrum. Ef 
maður fjarlægir þau ekki strax af honum sitja þau föst og erfitt reynist að fjarlægja þau síðar. Ef 
lakkið á hjálminum er ekki varið geta skordýraleifarnar með tímanum eyðilagt lakkið. Því fyrr 
sem skordýraleifarnar eru fjarlægðar, því betra. 
 
5.1.2 Lausnin 
Sérhæfðar hreinsilausnir virka hratt og vel við hreinsun á skordýraleifum. Hreinsiefnið þarf þá að 
hreinsa skordýrin af á áhrifaríkan hátt og á sama tíma má það ekki skaða yfirborð hjálmsins. 
S100 Hjálmgrímu - og hjálmahreinsirinn fjarlægir skordýraleifar á mettíma og verndar um leið 
yfirborð hjálmsins. Hægt er að nota annað hvort hina hagnýtu S100 Hjálmgrímu- og 
hjálmahreinsiklúta eða S100 Hjálmgrímu- og hjálmahreinsi í flöskuformi ásamt örtrefjaklút. 
Hvort tveggja hreinsar án þess að rispa eða ráka yfirborðið og hægt er að nota hreinsiefnin á 
hvaða gerð hjálmgríma sem er, hvort sem þær eru tærar, litaðar, speglaðar eða húðaðar með 
þokuvörn. Vinsamlegast notið S100 Hjálmgrímu- og hjálmahreinsiklútana ekki á Pinlock-
hjálmgrímurnar. 
 
5.1.3 Rétt notkun 
S100 Hjálmgrímu- og hjálmahreinsiklútar: Hala niður vöruupplýsingum 
S100 Hjálmgrímu- og hjálmahreinsir í flöskuformi með örtrefjaklúti: Hala niður 
vöruupplýsingum 
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5.2 Umhirða hjálmskeljar 
Mælt er með notkun slípiefnis fyrir upplitaða og léttmattaða hjálma. Eftir grunnhreinsun 
hjálmsins stuðlar S100 Lakk og plastslípiefnið að fullkominni endurnýjun lita, sem og skínandi 
gljáa. Með hjálp A1 Hraðvaxsins Plús 3 er hægt að leggja lokahönd á vel meðhöndlaðan og 
pússaðan lakkflötinn. Með notkun vaxsins má vernda yfirborð hjálmsins gegn upplitun vegna 
útfjólublárra geisla. Þá er hægt að varðveita lit og gljáa hjálmsins til frambúðar.  
 
Ábending: 
Bæði S100 Lakk og plastslípiefnið sem og A1 Hraðvaxið Plús 3 er ætlað til að hámarka gljáa og 
eru því ekki ætluð fyrir meðhöndlun á möttum lakkflötum. 
 
5.3 Umhirða hjálmpúða 
 
5.3.1 Kostir við umhirðu hjálmpúða 
Við tíða notkun hjálms, óhreinkast hjálmpúðinn með tímanum. Lag af óhreinindum myndast sem 
og óþægileg lykt. Það verður til þess að ánægjan af því að bera hjálminn minnkar. 
 
5.3.2 Lausnin 
Hefðbundnar vörur hreinsa hjálmpúðann en ná hinsvegar ekki tökum á ólyktinni. Þess vegna 
mælum við með S100 Hjálmpúða-hreinsiefninu. Það er einfalt í notkun, hraðvirkt og er auk þess 
búið ólyktarbana. Það veldur því að óþægilegi fnykurinn hverfur algjörlega, í stað þess að 
einungis er breitt yfir hann. Að sjálfsögðu er hægt að breiða yfir ólyktina tímabundið með notkun 
ilmefna en það er aðeins skammtímalausn. S100 Hjálmpúða-hreinsiefnið veitir endanlega lausn á 
óþægilegri lykt. 
 
5.3.3 Rétt notkun 
S100 Hjálmpúða-hreinsiefnið. Hala niður vörulýsingu 
 
5.4 Ráðleggingar við umhirðu hjálmsins 
•Við meðhöndlun á hefðbundnum lökkuðum hjálmum (ekki möttuðu lakki!) er mælt með því að 
innsigla lakkið með harðvaxi, líkt og til dæmis A1 Hraðvaxið Plús 3. Hlífðarlagið sem vaxið 
myndar kemur í veg fyrir að skordýraleifar festist á hjálminum og auðveldar hreinsun þeirra. 
•Aldrei má meðhöndla mattlakkaða hjálma með slípiefni, né þvo þá. Slípiefnið skilur þá eftir 
hvíta flekki á hjálminum. Við þvott er hægt að missa algjörlega mattað útlit hjálmsins. 
•Gæta skal varúðar við þrif á hjálmpúðanum og athuga hvort að skyggnið sé húðað, til dæmis 
með þokuvörn o.s.frv. Ef svo er, skal úða hreinsiefninu af varúð á hjálmpúðann og forðast 
snertingu efnisins við hjálmgrímuna. Ef nauðsyn krefur skal úða hreinsiefninu á rakan klút og 
beita beint á púðann. 
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6. Umhirða hjálmgrímunnar 
 
Innihald: 
6.1 Árangursrík umhirða hjálmgrímunnar 
6.2 Fullnægjandi hreinsun hjálmgrímunnar 
6.3 Rétt notkun 
6.4 Ráðleggingar við umhirðu hjálmgrímunnar 
 
 
6.1 Árangursrík umhirða hjálmgrímunnar 
Ástand hjálmgrímunnar hefur bein áhrif á sýn mótorhjólamannsins. Nútímalegar hjálmgrímur 
eru flestar útbúnar verndunarhúðun, til dæmis rispuvörn, lituðu gleri, endurspeglunarvörn eða 
þokuvörn. Hreinsiefni ætluð fyrir hjálmgrímur verða því að taka tillit til þessara mismunandi 
eiginleika, auk þess að hreinsa vel. Góð umhirða á hjálmgrímunni stuðlar að fullnægjandi sýn 
ökumannsins, auknu öryggi hans og óhindraðri skemmtun við aksturinn. 
 
6.2 Fullnægjandi hreinsun hjálmgrímunnar 
S100 Hjálmgrímu- og hjálmhreinsinn er hægt að nota á nánast allar gerðir af verndunarhúðunum. 
Með hreinsiefninu er sameinaður bæði hraður og ýtarlegur árangur með samhæfni mismunandi 
efna. Nota má S100 Hjálmgrímu- og hjálmhreinsiklútana til að ná fram fullnægjandi sýn og 
sveigjanlegri hreinsun. Heima við má nota S100 Hjálmgrímu- og hjálmhreinsi í flöskuformi til 
að ná burtu þrálátum óhreinindum á hraðan og varfærinn máta. 
 
6.4 Rétt notkun 
S100 Hjálmgrímu- og hjálmhreinsiklútar: Hala niður vöruupplýsingum 
S100 Hjálmgrímu- og hjálmhreinsir í flöskuformi: Hala niður vöruupplýsingum 
 
6.4 Ráðleggingar við umhirðu hjálmgrímunnar 
•Hreinsið hjálmgrímuna helst sem fyrst eftir ökuferðina. Þá má ná burt óhreinindunum á 
varfærnislegan og auðveldan hátt. 
•Forðist að þrífa skordýraleifar harkalega af hjálmgrímunni. Það getur rispað hana. 
•Veitið sérstaka athygli hverskonar skemmdum í hjálmgrímunni. Hreinsiefnið má ekki komast í 
langvarandi snertingu við skemmdir. Hreinsiefnið getur þá dreift sér undir verndarhúðina og 
leyst hana upp.   
•Ef notaðir eru hreinsiklútar á hjálmgrímuna, gætið þess að klúturinn sé hreinn og skilji ekki eftir 
sig rispur. 
•Aldrei má nota slípiefni á húðaðar hjálmgrímur. Það skemmir húðunina. 
•Skiptið reglulega um hjálmgrímu. Rispuð eða mött hjálmgríma dregur talsvert úr sýn 
ökumannsins (til dæmis þegar glampar á hjálmgrímuna frá sterku ljósi), sérstaklega að nóttu til. 
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