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915  Rensemiddel

PI 915 20230501

Human Technology®

Rensemiddel til vedligeholdelses-, reparations- og monteringsarbejde. Reduceret sundhedsbelast-
ning, da den er uden n-Hexan. Fjerner støv, aflejringer, olie, fedt, harpiks og korrosionsbeskyttende 
lag.

TUN Solve® 3.0 teknologi:
 ✔ Sprøjtestråle, ingen sprøjtetåge
 ✔ Nedre ekslosionsgrænse >1,5 Vol. %
 ✔ Uden n-hexan og aromastoffer
 ✔ Høj elektrisk stilleledeevne, >1000 pS/m
 ✔ Fordampningstal: 4,5

Egenskaber
 ✔ Fremragende renseeffekt med meget lav potentiel risiko
 ✔ Reduceret brand- og brandskaderisiko
 ✔ Nyeste tekniske stand inden for rensningsteknologi
 ✔ Mindst mulige potentielle risiko
 ✔ Anbefalet produkt iht. forskrifterne for farlige stoffer (beskyttelseskategori 2)

Anvendelsesområde
 ✔ Til vedligeholdelse, reparation og montering ved olieholdige og fedtede rester samt 

harpiksdannelser
 ✔ Godt mod laklignende snavs
 ✔ I forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bremser
 ✔ I forbindelse med reparation af koblinger

Instruktioner
Læs produktinformationerne før anvendelse. Sprøjt på de dele, der skal renses.
Hvis udstyr og genstande, som er blevet rengjort med dette produkt, anvendes i 
fødevareforarbejdningsindustrien, skal disse rengøres grundigt med drikkevand.

Bemærk
 ✔ Må ikke anvendes på lakerede overflader
 ✔ I forbindelse med plast kontrolleres kompatibiliteten på et skjult sted

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Rensemiddel 60 l 1103762 1 STK

Nødvendigt tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
Beholderadapter, 0 ml 1103496 1 STK
aluminiumdåse til 915, 0 1400241 1 STK
Påfyldningsstation til 915, 0 1400300 1 STK


