Product Informatie
TUNAP Sports
Chain Oil Ultimate

Beste uit de test! Meer dan een jaar ontwikkelingswerk in onze laboratoria, uitgebreide tests met
BORA-hansgrohe, het Duitse nationale baanwielrenteam, het FES-instituut en onze partners Ghost,
Rotwild en Focus. Het resultaat: een olie die onverslaanbaar is in termen van vermogensverlies bij een
meetbare, bevestigde tijdwinst.

TUNAP SPORTS kwaliteitsbelofte:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Zonder allergene geurstoffen.
Zonder n-hexaan en aromaten.
Zonder schadelijke oplosmiddelen.
Zo milieuvriendelijk mogelijk.
Zo mensvriendelijk mogelijk.
Geen microplastic

Eigenschappen

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

OMC2-technologie voor een micro-afvlakkingseffect van de oppervlaktestructuur.
Speciale additieven voorkomen corrosie.
De best mogelijke bescherming tegen slijtage.
Zeer goede kruip- en hechtende eigenschappen.
Het kettinggeluid wordt aanzienlijk verminderd.
Zuinig in gebruik dankzij de nauwkeurige toepassing.
E-Bike Ready.

Toepassingsgebied

✔ 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 aandrijvingsreiniger grondig van oude olieresten ontdoen en met een doek
drogen.
2. De kettingolie kort schudden en de druppelmond op de ketting plaatsen.
3. Knijp zachtjes in het druppelflesje en breng een druppel olie aan op elke schakel. Draai de
trappers terug totdat de ketting één keer volledig is doorgelopen.
4. Laat de kettingolie 10 - 15 min. inwerken (bij voorkeur ‚s nachts).
5. Voor de volgende fietstocht de ketting afwrijven met een doek en de 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 Ultimate

100 ml

1105471

12 st
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