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902  Synthetische olie Fluid
Human Technology®

Innovatieve, synthetische, actieve olie voor langdurige smering. Optimaal geschikt voor alle bewegende, metalen 
onderdelen. Tevens ideaal voor gebruik bij fijnmechanica en precisieonderdelen omdat het product niet verharst of 
verkleeft.

TUNAP Human Technology®:
 B Alle inhoudsstoffen onafhankelijk door het NSF* getest
 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 Company™

Eigenschappen
 B  Zeer goede corrosie- en slijtagebescherming
 B Oplosmiddelvrij, daardoor zeer korte aandroogtijd
 B Zeer goede kruipwerking
 B Temperatuurstabiel van -40°C tot +200°C
 B Verharst en kleeft niet
 B Compatibel met de meeste afdichtingsmaterialen

Toepassingsgebied
 B  Overal waar vet niet geschikt of niet gewenst is
 B Zeer geschikt voor fijnmechanica en precisieonderdelen, bijv. op elektronicagebied
 B Bijzonder geschikt voor het beweeglijk maken van spoorstangen, gewrichten en slotcilinders
 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. Bus voor gebruik stevig schudden. Te behandelen oppervlakken 
eventueel voorreinigen. Vanaf ca. 20 cm afstand gelijkmatig inspuiten en kort laten aandrogen. Behandeling 
zo nodig herhalen.

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
Synthetische olie Fluid 400 ml 12 st. MP90200400AB
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