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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-
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Product Informatie

TUNAP Sports 
Bike Cleaner
Dankzij zijn sterke hechtdeeltjes ‚bijt‘ de reiniger zich vast aan vervuilde fietsonderdelen en zorgt 
zo voor een optimale reiniging. De reiniger is geschikt voor e-bikes, normale fietsen en alle gangbare 
framematerialen. Biologisch afbreekbaar is bij ons vanzelfsprekend!

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

Eigenschappen
✔ Voor het effectief losmaken en verwijderen van vuil en modder.
✔ Hechtdeeltjes laten het reinigingsmiddel aan het vuil hangen en zorgen voor een optimale

reiniging.
✔ Actieve bescherming tegen corrosie.
✔ Biologisch afbreekbaar.
✔ Geschikt voor alle framematerialen en oppervlakken.
✔ Door de instelbare sproeikop is de reiniger zeer spaarzaam in gebruik.
✔ E-bike Ready.

Toepassingsgebied
✔ Bij verontreinigingen van het frame en alle onderdelen van de fiets.
✔ Aanbevolen vóór elke reparatie en onderhoud van de fiets en na elke fietstocht.

Handleiding
1. Grof vuil met water afspoelen
2. Het frame en alle onderdelen (incl. motor en accubehuizing bij e-bike) inspuiten met de
TUNAP SPORTS 
Fietsreiniger en 4-6 min. laten inwerken
3. De fietsreiniger niet laten indrogen en/of op sterk verwarmde oppervlakken gebruiken.
4. Vervolgens de reiniger grondig met water van de fiets afspoelen.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Bike Cleaner 1 l 1105365 6 st


