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Product Informatie

TUNAP Sports
Drive Cleaner
Ketting reinigen en toch schone handen – de geïntegreerde borstel doet het vuile werk voor u! 
Wie altijd zijn ketting alleen maar smeert zonder eerst de oude vuillaag te verwijderen, riskeert 
een snellere slijtage van alle aandrijfonderdelen. De aandrijvingsreiniger reinigt efficiënt en 
snel maakt een einde aan onnodige wrijving.

TUNAP SPORTS kwaliteitsbelofte:
✔ Zonder allergene geurstoffen.
✔ Zonder n-hexaan en aromaten.
✔ Zonder schadelijke oplosmiddelen.
✔ Zo milieuvriendelijk mogelijk.
✔ Zo mensvriendelijk mogelijk.
✔ Geen microplastic.

Eigenschappen
✔ Lost alle afzettingen en olieachtige verontreinigingen op.
✔ Met de kwast en dankzij de capillaire werking komt de aandrijvingsreiniger ook in de

kleinste tussenruimtes.
✔ Efficiënte en snelle reiniging van de aandrijfonderdelen.
✔ De basissmering van de ketting, de cassette en de derailleurs blijft behouden.
✔ Compatibel met alle materialen die voor aandrijfonderdelen worden gebruikt.
✔ E-bike Ready.

Toepassingsgebied
✔ Reinigt effectief de ketting, cassette en/of de derailleurs. Maakt alle olievuil en olieachtige

aanslag los en verwijdert deze. De TUNAP SPORTS Aandrijvingsreiniger is veilig voor
oppervlakken en lak.

Handleiding
1. Giet de aandrijvingsreiniger in een geschikt bakje, bijvoorbeeld een kleine kom. (Alleen
relevant bij bulkverpakkingen)
2. Met een geschikte kwast het te reinigen onderdeel, bijv. de derailleur, volledig insmeren en
bevochtigen
3. Voor een maximale reinigingskracht de werkzame stof met de kwast volledig over de
derailleur verdelen en 3-5 min laten inwerken.
4. Vervolgens krachtig afspoelen met water of het losgeweekte vuil afvegen met een zachte
doek.
5. Ten slotte de derailleur met TUNAP SPORTS kettingolie nasmeren.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Drive Cleaner 300 ml 1102289 12 st




