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Human Technology®

Hoogwaardig synthetisch actief vloeibaar vet met PTFE. Uitstekende kruip- en smeerwerking, buitengewone 
corrosiebescherming. Ideale langdurige verzorging voor alle bewegende, metalen onderdelen.

TUNAP Human Technology®:
 B NSF* geregistreerd
 B Zonder allergene geur- en kleurstoffen
 B Zonder oplosmiddelen
 B Zonder zenuwbeschadigend n-hexaan
 B Zonder toxicologisch relevante symbolen
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Eigenschappen
 B Zeer goede corrosiebescherming en slijtagebescherming door de calcium-complex-formule
 B Reduceert wrijving, ook onder extreme omstandigheden, door het gebruik van PTFE
 B Zeer goede kruipwerking
 B Temperatuurstabiel van -40°C tot +200°C
 B Verharst en verkleeft niet

Toepassingsgebied
 B Langdurige smering voor alle beweeglijke onderdelen (bv. deurvangers, stoelrails, gewrichten, scharnieren, 

schuifonderdelen, bouten, sluitwiggen, slotcilinders, sloten, stangen, enz.)
 B Drastisch verminderde belasting van de gezondheid door het gebruik van Human Technology®
 B Daarom zeer geschikt voor toepassing in het voertuiginterieur

Instructies
Lees voor gebruik de productinformatie. Goed schudden voor gebruik. Te verzorgen onderdelen inspuiten.

Opmerking
 B Bij toepassing van het product binnen de levensmiddelenindustrie, mag uitsluitend de technisch 

noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt.
 B Als het product wordt gebruikt als corrosiebeschermende laag, moet deze volledig worden verwijderd 

voordat het apparaat opnieuw in gebruik wordt genomen.

Productomschrijving Inhoud Verpakkingseenheid Artikelnummer
Vloeibaar vet Flow 400 ml 12 st. MP90100400AB


