Produkt Information
Human Technology®
901 Flydende fedt

Syntetisk aktivt, flydende fedt af høj kvalitet med PTFE. Fremragende krybe- og smøreevne samt fremragende korrosionsbeskyttelse. Ideel langvarig pleje af alle bevægelige, metalliske komponenter.

TUNAP Human Technology®:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Certificeret af NSF*
Uden duft- og farvestoffer
Uden opløsningsmidler
Uden nerveskadende n-Hexan
Toksikologisk mærkning ikke relevant
*NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Egenskaber

✔
✔
✔
✔
✔

Meget god korrosions- og slidbeskyttelse pga. kalciumkompleksformel
Reducerer friktion, også under ekstreme forhold, pga. brugen af PTFE
Meget god krybeevne
Temperaturstabil fra -40 °C til +200 °C
Gummierer og klæber ikke

Anvendelsesområde

✔ Langtidssmøring af alle bevægelige komponenter (f.eks. Dørstoppere, sædeskinner, led,
hængsler, glidedele, bolte, låseklinker, låsecylindere, låse, stænger osv.)
✔ Markant reduceret, sundhedsmæssig belastning ved anvendelse af Human Technology®
✔ Således særligt velegnet til brug i køretøjskabiner

Instruktioner
Læs produktinformationerne før anvendelse. Omrystes grundigt før brug. Sprøjtes på de dele,
der skal plejes.

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

Vægt for
indhold

Artikelnummer

Antal pr. kasse

Flydende fedt

400 ml

0,261 kg

1101543

12 STK

Oplysningerne i denne produktinformation er resultatet af detaljerede undersøgelser. I det omfang, de relaterer til anvendelsen af produktet, skal de betragtes som anbefalinger
på baggrund af vores erfaringer. På grund af de mange forskellige anvendelses- og arbejdsmuligheder kan vi dog ikke give alment gældende anvis-ninger. Der er derfor ikke tale
om et juridisk gældende kontraktforhold, og der opstår ingen biforpligtelser af eventuelle købskontrakter. Denne produktinformation er kun gyldig i den til enhver tid gældende
aktuelle version. TUNAP Danmark ApS | Kometvej 7 | DK - 6230 Rødekro | +45 74 63 09 36 | info@tunap.dk
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