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907  Silikon Protect

PI 907 20230501

Human Technology®

Syntetisk aktivspray til dørgummi og alle plastføringer i køretøjskabinen. Forhindrer uønsket støj i 
områder, hvor plast gnider mod metal og gummi. Reducerer friktionsslid pga. vandafvisende beskyt-
telseslag. Høj- og lavtemperaturbestandig.

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
 ✔ Forhindrer uønsket støj i områder, hvor plast gnider mod hinanden samt metal og gummi
 ✔ Mindsker friktionsslid vha. farveløs fedtfilm
 ✔ Temperaturbestandig fra -40 °C til +200 °C
 ✔ Yderst vedhæftende på plast og gummi
 ✔ Til stærkt belastet og vandafvisende beskyttelseslag

Anvendelsesområde
 ✔ Fremragende til brug på skydedøre og soltagsføringer
 ✔ Ved knirkelyde og til smøring af:
 ✔ Plast mod gummi
 ✔ Plast mod metal og keramik
 ✔ Gummi mod lakerede overflader, f.eks. dørtætninger

Instruktioner
Læs produktinformation MP 907 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 Varenummer Antal pr. kasse
Silikon Protect 400 ml 1102109 12 STK


