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Product Informatie

TUNAP Sports
Suspension Cleaner
Alleen een goed werkend onderstel brengt maximale prestaties in het terrein - voor toerritten, 
in het bikepark of bij marathonraces. De TUNAP SPORTS Veervorkreiniger herstelt snel en eenvoudig 
de wrijvingsloze werking van de vork.

TUNAP SPORTS kwaliteitsbelofte:
✔ Verwijdert microverontreinigingen.
✔ Watervaste smeerfilm.
✔ Verzorgt de afdichtringen.
✔ Zonder allergene geurstoffen.
✔ Zonder zenuwbeschadigende oplosmiddelen.
✔ Zonder gevaar voor het milieu

Eigenschappen
✔ De veervorkreiniger verwijdert stof en alle microverontreinigingen.
✔ Verzorgt de afdichtringen.
✔ Vormt een watervaste smeerfilm voor een optimale werking van veervorken.

Toepassingsgebied
✔ Voor een optimale reiniging en verzorging van veervorken en/of dempers.
✔ Na elke reparatie en na onderhoud van de fiets en na elke fietstocht.

Handleiding
De fiets/e-bike grondig reinigen met de TUNAP SPORTS Intensieve reiniger of /E-bike reiniger. 
Met een doek de binnen- en buitenbuizen van de dempings- en veerelementen drogen. 
De spuitkop op de binnenbuis en de afdichtring richten en beide inspuiten. BELANGRIJK: 
Voorzichtig inspuiten en met een doek de spuitnevel insluiten. Kort laten inwerken en daarna 
2-3 keer in- en uitveren. Met een droge doek het vuil en overtollige olie verwijderen.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Suspension Cleaner 125 ml 1102294 12 st


