Produkt Informasjon
Human Technology®

903 Rustløser

Ny, syntetisk rustfjerningsvæske med høy krypeevne. Løsner oksiderte skrue- og pluggforbindelser på noen få
sekunder. Spesialsmøremiddelet gir fantastisk god sikkerhet ved demontering.
TUNAP Human Technology®:
BB Alle innholdsstoffer er uavhengig testet av NSF*
BB Uten allergifremkallende parfymer og fargestoffer
BB Uten nerveskadelig n-heksan
BB Uten toksikologisk relevant merking
BB *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM
Egenskaper
BB Svært god krypeevne ved bruk av innovative Active-Solvents
BB Uten løsemiddel med n-heksan
BB Løsner oksiderte skrue- og pluggforbindelser på noen få sekunder
BB Fortrenger effektivt fukt
BB Spesialsmøremiddel gir fantastisk god sikkerhet ved demontering
BB Kan brukes på lettmetaller og jernfrie metaller
BB Kan brukes ved høye temperaturer
Bruksområde
BB For demontering av fastrustede skrue- og pluggforbindelser (f.eks. i eksosområdet)
BB Gjør styrestenger, ledd og låsesylindere bevegelige igjen
BB Bruk av Human Technology® reduserer helsebelastningen betraktelig.
BB Passer derfor utmerket for bruk i bilkupéer
Instruksjoner
Les produktinformasjonen før bruk. Rist boksen før bruk. Fjern grov rust og løse rustdeler for hånd. Spray godt
på delene som du vil løsne.
Merknad
BB Hvis produktet skal benyttes i næringsmiddelindustrien, skal kun nødvendig minimumsmengde benyttes.
BB Hvis produktet skal benyttes som korrosjonsbeskyttelse, må det fjernes helt fra enheten før den skal settes
i drift igjen.
Produktbeskrivelse
Rustløser

Innhold
400 ml

Emballeringsenhet
12 Stck(pcs)

Artikkelnummer
MP90300400AB

Opplysningene i denne produktinformasjonen er et resultat av grundige undersøkelser. I den grad de er relatert til bruksområdet, skal de anses som en anbefaling som tilsvarer erfaringsnivået. På grunn av den store variasjonen i bruksområder og virkemåter kan vi imidlertid ikke gi noen garantier. Det er derfor ikke grunnlag for noe kontraktsfestet rettsforhold, og eventuelle
kjøpekontrakter medfører ingen tilleggsforpliktelser. Produktinformasjonen er kun gyldig i gjeldende versjon. TUNAP Norge AS | N-1481 Hagan, Masteveien 2 | Tel. +47 670 736 00 |
post@tunap.no | www.tunap.no
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