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903  Rustløsner

PI 903 20230501

Human Technology®

Ny, syntetisk rustløsnervæske med god krybeevne. Opløser lynhurtigt oxiderede skrue- og stikforbin-
delser. Fremragende afmonteringssikkerhed pga. specialsmøremiddel.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Certificeret af NSF*
 ✔ Uden allergifremkaldende duft- og farvestoffer
 ✔ Uden nerveskadende n-Hexan
 ✔ Toksikologisk mærkning ikke relevant
 ✔ *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Egenskaber
 ✔ Meget god krybeevne ved anvendelse af innovative aktive opløsningsmidler
 ✔ Uden n-Hexanholdige opløsningsmidler
 ✔ Opløser lynhurtigt oxiderede skrue- og stikforbindelser
 ✔ Fortrænger effektivt fugt og væske
 ✔ Fremragende afmonteringssikkerhed pga. specialsmøremiddel
 ✔ Kan anvendes til let- og blødmetaller
 ✔ Kan anvendes i et forhøjet temperaturområde

Anvendelsesområde
 ✔ Til afmontering af fastrustede skrue- og stikforbindelser (f.eks. i udstødningssystemet)
 ✔ Velegnet 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 før brug. Grov rust og løse 
rustdele fjernes mekanisk. Sprøjtes i rigelige mængder på de dele, der skal løsnes.

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
Rustløsner 400 ml 1101545 12 STK


