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Product Informatie

TUNAP Sports
Bearing Grease
Het lagervet beschermt alle bewegende onderdelen van de fiets tegen vocht en corrosie. Speciaal 
voor fietsen ontwikkeld lagervet dat een grote hoeveelheid vocht kan absorberen. De vuilafstotende 
eigenschappen en hoge temperatuurbestendigheid bieden optimale prestaties voor alle zwaarbelaste 
onderdelen zoals versnellingsnaven, headsets en pedalen.

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

Eigenschappen
✔ Bijzonder geschikt voor extreme belastingen.
✔ Water- en vuilafstotend.
✔ Effectieve corrosiebescherming.
✔ Bestand tegen hoge temperaturen.
✔ Zeer goed doseerbaar door de geïntegreerde dispenser.
✔ Uitstekende absorptie van vocht en damp.
✔ E-Bike Ready.

Toepassingsgebied
✔ Voor de smering van de meest uiteenlopende lagers en/of bewegende onderdelen van de

fiets.
✔ Aanbevolen na elke reparatie, na onderhoud of na het reinigen van de fiets.

Handleiding
1. De te smeren onderdelen grondig met de TUNAP Sports Drive Cleaner of Brake Cleaner
reinigen.
2. Gewenste hoeveelheid TUNAP Sports Bearing Grease uit de dispenser doseren en gericht
aanbrengen.
3. Overtollig vet met een doek verwijderen.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Bearing Grease 0 ml 1102301 12 st


