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Ürün Bilgisi

Human Technology
PREMIUM 904  Araç İçi Bakım
Yeni bir tür yüzey ve emniyet kemeri bakımlarında konsantre silikon içermeyen sprey. Toz ve kirlenmeyi geciktirir. 
Yüksek kaydırıcı özelliğiyle cam ve iç kısma, kapı lastiklerine ve emniyet kemerlerine aktif etkilidir. Plastik aksamlarındaki 
gıcırtı sesleri önler.   

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   Araç içindeki plastik aksamlarındaki gıcırtı sesleri giderir
B Tüm standart plastiklere uygundur
B   Yağsız kaydırıcı koruması ile aşınmayı yüksek seviyede azaltır
B   Yüksek kaydırıcı özelliğiyle cam ve iç kısma, kapı lastiklerine ve emniyet kemerlerine aktif etkilidir

Kullanım Alanı
B  Sıkışan güvenlik kemerlerinde
B  Sertleşmiş emniyet kemerlerinde
B  Özellikle aracın iç kısmında meydana gelen sesleri yok etmek için
B  Direnç gösteren cam fitilleri
B  Lastik ve plastik parçaların bakımında
B  Human Technology® sayesinde büyük ölçüde sağlığa tehdit edecek unsurlar indirgenmiştir. Bu 
nedenle araç içi kullanıma uygundur.

Uygulama
Uygulanacak parçalara düzgün püskürtün. Plastik ya da deri yüzeylerini tiftikleşmeyen bir bez ile 
düzün şekilde uygulayın. Emniyet kemelerini sonuna kadar çektikten sonra her iki tarafına püskürtün 
ve ardından kısa süre havalandırın. Püskürtme uzaklığı en az 30 cm olmalıdır

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
Araç İçi Bakım 400 ml 12 adet MP90400400AB




