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Ürün Bilgisi         

Human Technology
PREMIUM 921 Sentetik Yüksek Mukavemetli Yağ

TUNAP Human Technology® yeni tam sentetik yüksek mukavemetli yağlayıcı ile aracın alt kısmında kullanılır. 
Mükemmel tuzlu su ve sıçramaya karşı dirençli ve yüksek sıcaklık ve basınca karşı yüksek derece dayanıklı

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

Özellikler
B   Tuzlu su ve sıçramaya karşı dirençli
B   Çözücü içermez. Buna rağmen mükemmel şekilde uçucu özellik
B   Yüksek sıcaklık ve basınca karşı yüksek derece dayanıklı
B Bütün yüzeylere çok iyi tutunur
B   Çok iyi şeffaf korozyon koruması
B   Püskürtüldükten sonra yüksek sızma etkisi nedeniyle ulaşılması zor olan yerlere sızar
B   Çok iyi buharlaşma özelliği

Kullanım Alanı
B   Araç alt kısmından gelen sürtünme ve gıcırtı seslerini yok etmek için
B   El freni, rot ve kapı gergi kollarını kalıcı yağlamak için
B   Fren ve akaryakıt borularında korozyon koruması amaçlı

Uygulama
Kullanım öncesinde MP 921 ürün bilgisi içeriğini dikkate alın. Kullanmadan önce iyice çalkalayın. 
Önceden temizlenmiş yüzeye püskürtün ve havalanmasını bekleyin. İdeal korozyon önleyici etki 
sağlaması için 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 Yüksek Mukavemetli Yağ 400 ml 12 adet MP92100400AB




