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De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te worden opgevat 
en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter ervan accepteren. Er kunnen 
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Human Technology®

Nieuwe, synthetische roestoplosser met goede kruipeigenschappen. Maakt geoxideerde schroef- en steekverbindingen 
los in een handomdraai. Verzekert een gemakkelijke demontage dankzij speciaal smeermiddel.

TUNAP Human Technology®:
 B Alle inhoudsstoffen zijn afzonderlijk door het NSF* getest
 B Zonder allergene geur- en kleurstoffen
 B Zonder zenuwbeschadigend n-hexaan
 B Zonder toxicologisch relevante symbolen
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Eigenschappen
 B Zeer goede kruipwerking door het gebruik van innovatieve Active-Solvents
 B Zonder n-hexaan-houdende oplosmiddelen
 B Maakt geoxideerde schroef- en steekverbindingen los in een handomdraai
 B Verdringt vocht en nattigheid effectief
 B Verzekert een gemakkelijke demontage dankzij speciaal smeermiddel
 B Bruikbaar op licht- en non-ferrometalen
 B Kan worden toegepast bij hoge temperaturen

Toepassingsgebied
 B Voor het demonteren van vastgeroeste schroef- en steekverbindingen (bijv. in uitlaatgassystemen)
 B Geschikt voor het beweeglijk maken van stuurverbindingsstangen, 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 schudden voor gebruik. Grove stukken roest en losse roestdeeltjes 
mechanisch verwijderen. Overvloedig op de los te maken onderdelen spuiten.

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
Kruipolie 400 ml 12 st. MP90300400AB


