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Ürün Bilgisi

Human Technology
PREMIUM 902  Sentetik Aktif Yağ
Yenilikçi, uzun dönem yağlama için tutunma özelliği yüksek aktif sentetik yağ. Tüm hareketli parçalar için uygundur. 
Mühendislik ve hassas parçalar için uygundur. Kalıntı ve yapışkan artık kalmaz.

TUNAP Human Technology®:
B   Tüm maddeler NSF* tarafından incelenmiştir.
B Toksiloji ifade belirtileri yoktur
B Solvent içermez.
B Sinir sistemine zarar veren n-hexane içermez.
B Herhangi bir alerjiye neden olabilecek parfüm ve renklendirici içermez.
B   NSF Uluslararası, Halk Sağlığı ve Güvenliği Firması TM

Özellikler
B  Çok iyi anti korozyon ve aşınma önleyici
B   Solvent içermez, minumum kısa sürede kuruma
B   Çok iyi sızma ve nüfuz etme özelliği
B   -40°C to +200°C arası dıcaklık dayanımı
B   Reçineleşmez ve yapışmaz.
B   Bütün sızdırmazlık malzemelerde kullanımı uygundur.

Kullanım Alanı
B  Gres olarak kullanılmayan veya istenmeyen yerlerde
B   Özellikle hassas mekanik ve parçalarda, örneğin elektronik aksamda kulanılır
B   Direksiyon kolları, bağlantılar ve kilit silindirlerinde kullanımı idealdir
B   Human Technology® sayesinde büyük ölçüde sağlığa tehdit edecek unsurlar indirgenmiştir.
B   Bu nedenle araç içi kullanıma uygundur.

Uygulama
Kullanmadan önce ürün bilgisini dikkate alın. Kutuyu kullanmadan önce iyice çalkalayın. Gerekliyse 
uygulama öncesi ön temizlik yapın. Yaklaşık 20 cm mesafeden eşit püskürtme yapın ve kısa sürede 
buharlaşmasına izin verin. Ürün sıfır derecenin altında dahi kullanılabilir. Gerektiğinde işlemi 
tekrarlayın.

Not
B  Eğer ürün gıda işleminde kullanılacak ise: İhtiyaç duyulan teknik manada etkiyi sağlayabilmek için
minimum miktarda kullanılmalıdır.

B  Ürün bir anti pas olarak kullanılması durumunda servis bakım işleminden önce yıkama ya da silme
yoluyla temizlenmelidir.

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Sentetik Aktif Yağ 400 ml 12 adet MP90200400AB




