
TUNAP.be
TUNAP.nl

De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te wor-
den opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter 
ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De produc-
tinformatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

Product Informatie

TUNAP Sports 
Chain Oil
Droge kettingen produceren hoge wrijving en dat betekent meer slijtage. Dankzij de borstelkwast 
werkt de TUNAP SPORTS Kettingolie uiterst eenvoudig en zeer efficiënt. Biedt corrosiebescherming en 
voorkomt schadelijke wrijving. Door de kwast is de olie bovendien zeer spaarzaam in gebruik en wordt 
sproeinevel voorkomen.

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

Eigenschappen
✔ Praktisch kwastopzetstuk voor eenvoudig en efficiënt gebruik.
✔ Geen sproeinevel.
✔ Zeer goede smeereigenschappen.
✔ Vermindert wrijving en slijtage.
✔ Zeer goede hechting en dus goede langdurige smering.
✔ Vuil- en waterafstotend.
✔ E-Bike Ready.

Toepassingsgebied
✔ De kettingolie is uitstekend geschikt voor het smeren van de ketting, cassette en/of de

derailleur.
✔ Aanbevolen na elke reparatie, onderhoud of reiniging van de fiets.

Handleiding
1. De ketting met TUNAP SPORTS Aandrijvingsreiniger grondig van oude olieresten ontdoen en
met een doek drogen.
2. Borstel op de ketting plaatsen, spuitkop indrukken en trappers terugdraaien totdat de
ketting één keer volledig is doorgelopen en met kettingolie is bevochtigd.
4. De kettingolie min. 15 minuten laten inwerken.
5. De ketting ten slotte met een doek afvegen en overtollige olie verwijderen.

Opmerking
✔ Professionele tip: Voor de perfecte langdurige kettingverzorging: eerst smeren met

de TUNAP SPORTS Kettingolie en vervolgens een beschermlaag aanbrengen met de
kettingwax.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Chain Oil 125 ml 1102295 12 st
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