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Product Informatie

TUNAP Sports
E-bike Aandrijvingsreiniger
Ketting reinigen en toch schone handen – dankzij de kwast! Steeds weer smeren over het oude vuillaagje heen laat 
de ketting en cassette sneller slijten. De ketting- en cassettereiniger maakt een einde aan onnodige wrijving.

TUNAP SPORTS kwaliteitsbelofte:
B Zonder allergene geurstoffen
B Zonder zenuwbeschadigende oplosmiddelen
B Zonder gevaar voor het milieu

Eigenschappen
B Lost afzettingen en olieachtige verontreinigingen op
B Met de kwast komt de ketting- en cassettereiniger in de kleinste tussenruimtes
B Efficiënte en snelle reiniging van de aandrijfonderdelen
B De basissmering van de te reinigen onderdelen blijft behouden
B Compatibel met alle materialen die voor aandrijfonderdelen worden gebruikt

Toepassingsgebied
B
       
     Reinigt effectief de ketting, cassette en/of de derailleurs. Maakt alle olievuil en olieachtige aanslag los en
        verwijdert deze. De TUNAP Sports Ketting- en tandwielreiniger is veilig voor oppervlakken en lak.

Instructies
De kwast op het te reinigen onderdeel, bijv. de derailleur plaatsen en de sproeikop indrukken. De E-bike 
Ketting- en cassettereiniger met de kwast op de gehele derailleur verdelen en kort laten inwerken zodat de 
maximale reinigingskracht zich kan ontplooien. Met een zachte doek het losgeweekte vuil opnemen en de 
derailleur met TUNAP Sports kettingolie en/of kettingwax nasmeren.

Opmerking
B Minimaliseert het geleidingsvermogen. Optimale materiaalcompatibiliteit. Veilig voor de contactpunten.

Tegen hardnekkige olieresten. Laat geen smeerfilm achter. Met praktische opzetkwast.

Productomschrijving Inhoud Verpakkingseenheid Artikelnummer
E-bike Aandrijvingsreiniger 300 ml 12 st. TS 1102810




