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904  Interieurverzorging Comfort

PI 904 20191018

Human Technology®

Siliconenvrije verzorgingsspray voor cockpit- en gordelonderhoud. Voorkomt geluiden in het voertuiginterieur. 
Creëert een glij-actieve microfilm op raamgeleiders, deurrubbers en kunststoffen.

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

Eigenschappen
 B Voorkomt piep- en kraakgeluiden bij kunststof onderdelen
 B Compatibel met alle gangbare kunststoffen
 B Sterk verminderde wrijving door een vetvrije, gladde beschermlaag
 B Siliconenvrij
 B Glij-actief product voor gebruik op raamgeleiders, deurrubbers en veiligheidsgordels

Toepassingsgebied
 B Zwaarlopende veiligheidsgordels
 B Verhelpen van geluiden, met name in het voertuiginterieur
 B Zwaarlopende raamgeleiders
 B Verzorging en reiniging van rubberen en kunststof onderdelen
 B Drastisch verminderde belasting van de gezondheid door het gebruik van Human Technology

Instructies
Lees voor gebruik de Productinformatie MP 904. 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
Interieurverzorging Comfort 400 ml 12 st. MP90400400AB


