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Product Informatie

TUNAP Sports
Multifunctional Oil
De multifunctionele olie heeft 5 verschillende toepassingen. De Multifunctional Oil is de eerste keuze 
voor het verwijderen van lichte vliegroest, als eenvoudige contactspray, voor de smering van lagers of 
dempers of het oppervlakteonderhoud/reiniging van het frame. Beschermt tegen corrosie en tast lak, 
afdichtingen, kunststof of rubber niet aan.

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

Eigenschappen
✔ Universeel te gebruiken, multifunctionele olie.
✔ 5 toepassingen in één product: smeermiddel, kruipolie, corrosiebescherming, reinigings- 

en contactspray.
✔ De goede smeereigenschappen verminderen wrijving en slijtage.
✔ Beschermt tegen vocht en corrosie.
✔ Zeer goed kruipeigenschappen.
✔ Duurzame werking.
✔ Zeer spaarzaam in gebruik.

Toepassingsgebied
✔ Voor het onderhoud van alle bewegende onderdelen van de fiets
✔ Voor het verwijderen van lichte vliegroest of het smeren van dempers en lagers bij

fullsuspension-fietsen
✔ Aanbevolen na elke reparatie, onderhoud of wassen van de fiets.

Handleiding
1. De betreffende onderdelen met de Multifunctional Oil inspuiten en kort laten inwerken.
2. Afhankelijk van de toepassing roest of vuil met een doek of een borstel verwijderen.
3. Overtollige olie met een zachte doek afvegen.

Opmerking
✔ Handig voor meerdaagse toertochten als probleemoplosser in de rugzak.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Multifunctional Oil 125 ml 1102297 12 st


