
Product Informatie

TUNAP.BE
TUNAP.NL

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 
derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De productinformatie is enkel in de telkens meest recente 
versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

907  Silicone Protect
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Human Technology®

Synthetische actiefspray voor deurrubbers en alle kunststof geleiders in het voertuiginterieur. Verhindert ongewenste 
geluiden van langs elkaar wrijvende kunststof, metalen of rubberen onderdelen. Vermindert de wrijvingsslijtage 
door een waterafstotende beschermlaag. Bestand tegen hoge en lage temperaturen.

TUNAP Human Technology®:
 B Alle inhoudsstoffen zijn afzonderlijk 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 CompanyTM

Eigenschappen
 B Verhindert ongewenste geluiden van langs elkaar wrijvende kunststof, metalen of rubberen onderdelen
 B Vermindert wrijvingsslijtage door een transparante vetlaag
 B Temperatuurbestendig van -40 °C tot +200 °C
 B Sterke hechting op kunststof en rubber
 B Hoogbelastbare en waterafstotende beschermlaag

Toepassingsgebied
 B Bijzonder geschikt voor schuifdeuren en schuifdakgeleiders
 B Bij kraakgeluiden en voor het smeren van:
 B Kunststof op rubber
 B Kunststof op metaal en keramiek
 B Rubber op gelakte oppervlakken, bijv. deurrubbers

Instructies
Lees voor gebruik de Productinformatie MP 907. 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
Silicone Protect 400 ml 12 st. MP90700400AB


