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Ürün Bilgisi

Human Technology
PREMIUM 907  Silikon Koruyucu

Plastiğe temas eden metal ve kauçuk gibi malzemelerde istenmeyen ses şikâyetleri ortadan kaldırır. Koruyucu film 
tabaka yük ve suya karşı dirençlidir. Düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

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 Plastiğe temas eden metal ve kauçuk gibi malzemelerde istenmeyen ses şikâyetleri ortadan 
kaldırır.

B  Sürtünmeyi azaltacak gres gibi şeffaf bir film tabakası oluşturur ve suya karşı dirençlidir.
B  -40° C’dan +200° C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı
B Özellikle plastiklere ve lastiklere çok iyi tutunur
B   Koruyucu film tabaka yük ve suya karşı dirençli

Kullanım Alanı
B   Aşağıdaki malzemeler arasında sürtünme ve sesi azaltır:
B Plastik plastik
B Plastik kauçuk
B Plastik, metal ve seramik
B   Kauçuk, boyalı yüzey, kapı sızdırmazlığı gibi
B   Kapı sızdırmazlık ve sunroof kılavuzların yağlanması için çok uygundur

Uygulama
Kutu içerisinde yer alan metal bilye sesi duyulana kadar çalkalayın. Uygulanacak yüzeye püskürtün ve 
ardından kısa süre havalandırın Kapı fitillerine püskürtülen ürünün fazlasını iyi emici bir bez ile silin.

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

Silikon Koruyucu 400 ml 12 adet MP90700400AB
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