
Product Informatie

Vuil en slecht weer hinderen de correcte werking van de fiets en ze verkorten zo zijn levensduur. Met de TUNAP Sports 
Intensieve reiniger is gegarandeerd dat u uw fiets efficiënt schoonmaakt door het verwijderen van stof, olie en droge 
modder.

Zonder allergene geurstoffen
Geen oplosmiddelen die schadelijk zijn voor het zenuwstelsel
Geen enkel gezondheidsrisico
Geen enkel gevaar voor het milieu

Eigenschappen
Lost korstvorming en olieachtige afzettingen op
Dankzij de haren van de kwast dringt de reiniger tot in de kleinste ruimtes door
Effectieve actieve reiniging met onmiddellijk resultaat
Aan de smering van de basis van de ketting, de cassette en het kroonwiel verandert niets
Compatibel met alle materialen die voor de aandrijving worden gebruikt

Toepassing
Ketting en onderdelen van de aandrijving
Bij elke herstelling en elk onderhoud van de fiets

Gebruik
De te reinigen onderdelen, bv. de cassette en het kroonwiel, met de kwast behandelen en de reiniger aanbren-
gen. De aandrijvingsreiniger gelijkmatig verdelen. Hem enkele seconden lang laten inwerken om de reinigende 
werking te versterken. De vuilresten verwijderen met een vochtige doek en de onderdelen vervolgens smeren met 
TUNAP Sports Kettingolie en Kettingwax.
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TUNAP Sports
Aandrijvingsreiniger

Productomschrijving Inhoud Verpakkingseenheid Artikelnummer
Aandrijvingsreiniger 300 ml 12 TS 1102289
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De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te 
worden opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter 
ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De productin-
formatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be




