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Product Informatie

TUNAP Sports
Waterproofing Spray
De impregnering van functionele kleding moet regelmatig worden herhaald. Geschikt voor alle soorten 
vezels en voor leer en harde oppervlakken. Bevat geen gevaarlijke fluorverbindingen, droogt snel en 
vormt geen film.

TUNAP SPORTS kwaliteitsbelofte:
✔ PFC/fluorvrij.
✔ Geteste inhalatietoxiciteit.
✔ Geschikt voor alle soorten vezels en leer.
✔ Zonder allergene geurstoffen.
✔ Zonder zenuwbeschadigende oplosmiddelen.
✔ Zonder gezondheidsrisico‘s.

Eigenschappen
✔ Impregneerspray zonder schadelijke en gevaarlijke fluorverbindingen.
✔ De spray frist de impregnering van alle soorten vezels en leer weer op.
✔ Alleen opspuiten en laten drogen.
✔ Geen warmtebehandeling nodig.
✔ De impregneerspray vormt bovendien geen film.
✔ Een speciale gezondheidsbeschermende formule voorkomt doordringen in de longen.

Toepassingsgebied
✔ De TUNAP SPORTS impregneerspray is uitstekend geschikt om het materiaal (schoenen,

jassen, tassen) van een nieuwe impregnering te voorzien en langdurig te behouden.
✔ Een keer per jaar zouden de betrokken producten daarmee moeten worden onderhouden.
✔ Bij intensief gebruik moet dit met kortere tussenpozen gebeuren.

Handleiding
Het te impregneren product (jack, schoenen, tas, enz.) moet schoon en droog zijn. De 
impregneerspray alleen gebruiken in de buitenlucht of in goed geventileerde ruimtes. Op 
korte afstand en gelijkmatig op het oppervlak opspuiten. De behandelde producten bij 
kamertemperatuur ten minste 30 minuten laten drogen. Bij frequent gebruik van het product 
moet de impregnering regelmatig worden herhaald.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Waterproofing Spray 300 ml 1102743 12 st


