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921  Syntetisk klæbende smøremiddel – stærk

PI 921 20230501

Human Technology®

Ny, ekstremt vedhæftende, syntetisk smøremiddel i TUNAP Human Technology®-serien til anvendelse 
i den nederste del af køretøjet. Ekstrem stænk- og saltvandsbestandig samt høj tryk- og temperatur-
bestandighed.

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
 ✔ Ekstrem stænk- og saltvandsbestandig
 ✔ Fri for opløsningsmidler og således ekstremt kort fordampningstid
 ✔ Høj tryk- og temperaturbestandighed
 ✔ Ekstremt god vedhæftning på alle underlag
 ✔ Meget god, transparent korrosionsbeskyttelse
 ✔ Meget god krybeevne efter påsprøjtning
 ✔ Meget gode dæmpningsegenskaber

Anvendelsesområde
 ✔ Til fjernelse af knirke- og pibelyde i den nederste del af køretøjet
 ✔ Til permanent smøring af håndbremsekabler, stænger og dørlåsemekanismer
 ✔ Som korrosionsbeskyttelse til bremse- og brændstofledninger

Instruktioner
Læs produktinformation MP 921 før anvendelse. Dåsen omrystes kraftigt før brug. Sprøjtes 
på det tidligere rengjorte underlag, hvorefter det skal have tid til at fordampe. For en optimal 
korrosionsbeskyttelse gentages 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 klæbende smøremiddel – stærk 400 ml 1102111 12 STK


