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Droge kettingen produceren hoge wrijving en dat betekent meer slijtage. TUNAP Sports E-bike kettingolie werkt snel 
en efficiënt dankzij de opzetkwast. De kettingolie voorkomt corrosie en schadelijke wrijving. De kwast zorgt voor een 
spaarzame toepassing.

Productomschrijving Inhoud Verpakkingseenheid Artikelnummer
E-bike Kettingolie 125 ml 1102815

TUNAP SPORTS kwaliteitsbelofte:
Hoge smeerwerking
Optimaal voor een hoog startkoppel
Zeer hoge belastbaarheid
Zonder allergene geurstoffen
Zonder zenuwbeschadigende oplosmiddelen 
Zonder gevaar voor het milieu

Product Informatie

TUNAP Sports
E-bike Kettingolie

Eigenschappen
B Zeer goede smeereigenschappen
B Vermindert wrijving en slijtage
B Zeer goede hechting en daardoor lange smering van de aandrijving
B Vuil- en waterafstotend
B Eenvoudig en efficiënt gebruik dankzij de kwast

Toepassingsgebied
B Ketting, cassette en derailleur
B Bij alle reparaties en onderhoud van de fiets

Instructies
De ketting met TUNAP Sports Aandrijvingsreiniger  grondig van olieresten ontdoen en met een doek drogen. 
De kettingolie stevig schudden (10-15 s), kwast op de ketting plaatsen. Spuitkop indrukken en trappers 
terugdraaien totdat de ketting één keer volledig is doorgelopen. Actie herhalen, zodat de complete ketting met 
voldoende kettingolie is bevochtigd. Voor een optimaal resultaat de kettingolie 's nachts laten inwerken. 
Voor de volgende rit met een doek de ketting afwrijven en de overtollige olie verwijderen.
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