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Product Informatie

TUNAP Sports
Brake Cleaner
Vervuilde remsystemen leiden tot verminderd remvermogen, schone schijfremmen zorgen daaren-
tegen voor maximale veiligheid. De TUNAP SPORTS Remmenreiniger reinigt zorgvuldig en zonder 
resten de remmen voor optimale en betrouwbare remprestaties.

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

Eigenschappen
✔ Uitstekende reinigingswerking.
✔ Lost remstof intensief en veilig op.
✔ Verwijdert alle olie- en vetresten.
✔ Oppervlakken en rubberen afdichtingen blijven onaangetast.
✔ E-Bike Ready.

Toepassingsgebied
✔ Reinigt en ontvet effectief remschijven en remblokken. Verwijdert olie, vet, remvloeistof,

teer, enz. Tast rubber, kunststof of lak niet aan. De TUNAP SPORTS Remmenreiniger
overtuigt door een hoge spuitdruk (in de spuitbus).

Handleiding
1. De remmenreiniger overgieten in een geschikte fles, bijv.: Inhoud overgieten in een
drukpompfles (alleen relevant bij grote vaten).
2. Te reinigen onderdelen (remschijven, remmen) met de remmenreiniger inspuiten.
3. De reiniger kort laten inwerken en wachten tot het oplosmiddel is verdampt (5-10 seconden)
4. Met een doek het opgeloste vuil afvegen en alle onderdelen droogwrijven.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Brake Cleaner 300 ml 1102291 12 st


