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Ürün Bilgisi

Human Technology
PREMIUM 903  Pas Çözücü
Yenilikçi aktif çözücü  kullanımıyla çok iyi akma ve sızma etkilidir. Oksitlenmiş cıvata ve soket bağlantıları saniyeler içinde 
söker. Yüksek yağlama etkisi, bu nedenle de yüksek sökülme etkisini sağlar.

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   Yeni tür aktif çözücü  kullanımıyla çok iyi akma ve sızma etkilidir.
B Solvent ve n-hexane içermez.
B   Oksitlenmiş cıvata ve soket bağlantıları saniyeler içinde söker
B   Nem ve ıslaklık itici özelliğine sahiptir
B   Yüksek yağlama etkisi, bu nedenle de yüksek sökülme etkisini sağlar
B   Hafif metallerde ve metal alaşımlarında da yüksek etkilidir.
B   Yüksek ısılarda kullanılabilir

Kullanım Alanı
B  Paslanarak sabitleşmiş vidaların, cıvataların, hareketli kol tertibatlarının, egzozların vs. sökülmesinde 
B  Paslanmış cıvata, vida ve bağlantı parçaları hızla gevşetir
B   Human Technology® sayesinde büyük ölçüde sağlığa tehdit edecek unsurlar indirgenmiştir. Bu 
nedenle araç içi kullanıma uygundur.
Uygulama
Kullanmadan önce ürün bilgisini dikkate alın. Pasın kaba kısmını ve gevşek pas parçalarını temizleyin. 
Sentetik pas çözücü sökülmek istenilen parçaların üzerine püskürtün ve kısa süre etkilemeye bırakın.

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
Pas Çözücü 400 ml 12 adet MP90300400AB




