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902  Syntetisk olie

PI 902 20230501

Human Technology®

Innovativ, syntetisk aktiv olie til langtidssmøring. Egner sig optimalt til alle bevægelige, metalliske 
komponenter. Også ideel til finmekanik og præcisionskomponenter, da der ikke forekommer harpiks-
dannelse og fastlimning.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Certificeret af NSF*
 ✔ Uden allergifremkaldende 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
 ✔ Fri for opløsningsmidler og således meget kort fordampningstid
 ✔ Meget god krybeevne
 ✔ Temperaturstabil fra -40 °C til +200 °C
 ✔ Gummierer og klæber ikke
 ✔ Kompatibel med de fleste tætningsmaterialer

Anvendelsesområde
 ✔ Overalt, hvor fedt ikke er egnet eller ønskes
 ✔ Særligt velegnet til finmekanik- og præcisionskomponenter, f.eks. inden for 

elektronikområdet
 ✔ Fremragende til at gøre sporstænger, led og låsecylindre funktionsdygtige
 ✔ Markant reduceret, sundhedsmæssig belastning ved anvendelse af Human Technology®
 ✔ Således særligt velegnet til brug i køretøjskabiner

Instruktioner
Læs produktinformationerne før anvendelse. Dåsen omrystes kraftigt før brug. Foretag 
eventuelt en forudgående rengøring af de flader, der skal behandles. Sprøjtes ensartet på fra 
ca. 20 cm afstand, og lad den fordampe kortvarigt. Gentag om nødvendigt behandlingen.

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
Syntetisk olie 400 ml 1101544 12 STK


