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Human Technology®

Multifunktionel, aktiv spray med TUNAP Human Technology®. Opløser, smører, plejer og beskytter 
inden for værksteds- og hobbybrug. Maksimal sundhedskompatibilitet som følge af indholdsstoffer, 
der er registreret af NSF®.

Vi har særlig fokus på din sundhed:
 ✔ Certificeret af NSF*
 ✔ Uden allergifremkaldende duft- og farvestoffer
 ✔ Uden skadelige opløsningsmidler
 ✔ Uden nerveskadende n-Hexan
 ✔ Toksikologisk mærkning ikke relevant
 ✔ *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Egenskaber
 ✔ Forhindrer og fjerner knirke- og pibelyde
 ✔ Reducerer friktion og slid
 ✔ Beskytter mod korrosion
 ✔ God krybeevne
 ✔ Trænger hurtigt gennem rust- og korrosionsbeskyttelseslag
 ✔ Beskytter elektriske kontakter
 ✔ Harpiks-, syre- og silikonefri

Anvendelsesområde
 ✔ Langtidssmøring af alle bevægelige dele

Instruktioner
Omrystes grundigt før hver brug. Med 2-i-1-sprayhovedet sprøjtes nøjagtigt eller også pletvist. 
Sprøjtes ensartet på fra ca. 20 cm afstand, og lad den fordampe kortvarigt. Hvis den sprøjtes 
på fra kortere afstand øges krybeeffekten.

Bemærk
 ✔ Hvis produktet anvendes i fødevareindustrien, må der kun benyttes den teknisk 

nødvendige minimumsmængde.
 ✔ Hvis produktet skal anvendes som korrosionsbeskyttelsesfilm, skal produktet fjernes helt 

før genoptagelse af enhedens drift.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Servicespray 100 ml 1100981 192 STK

Ekstra tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
0 2000016 1 STK


