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Περιγραφή Περιεχόμενο Κωδικός Ποσότητα Κιβωτίου  

902  Συνθετικό Λάδι 300 ml  MP 90200300 AB 24 τεμάχια 

Χαρακτηριστικά: 

 TUNAP Human Technology ®: 
 Όλα τα συστατικά έχουν εξεταστεί από την NSF 

International, The Public Health and Safety CompanyTM. 
 Όλα τα συστατικά έχουν εξεταστεί κι εγκριθεί από την DAAB 

(Γερμανική Ένωση Αλλεργιών και Άσθματος). 
 Χωρίς αρωματικές και χρωστικές ουσίες που μπορεί να 

προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. 
 Χωρίς διαλύτες. 
 Δεν περιέχει το καταστρεπτικό για το νευρικό σύστημα          

ν-εξάνιο (n-hexane). 
 Δεν φέρει τοξικολογικές σημάνσεις. 

 Πάρα πολύ καλή προστασία από την διάβρωση και την φθορά.  
 Επειδή δεν περιέχει διαλύτες εξατμίζεται πολύ γρήγορα. 
 Πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης. 
 Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +200°C. 
 Δεν σκληραίνει και δεν κολλάει. 
 Συμβατό με την πλειοψηφία των υλικών στεγάνωσης. 

 

Χρήση: 
 Όπου δεν ενδείκνυται ή δεν είναι επιθυμητό ένα γράσο. 
 Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε μικρά μηχανικά μέρη και 

εξαρτήματα ακριβείας, π.χ. σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  
 Ιδανικό για λίπανση ενώσεων, πείρων, αρθρώσεων, κλειδαριών κ.α. 
 Δραστικά μειωμένος κίνδυνος για την υγεία λόγω της χρήσης 

TUNAP Human Technology ®. Ως εκ τούτου είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στον εσωτερικό χώρο του οχήματος. 

 

Εφαρμογή: 
 Ανακινήστε καλά την συσκευασία. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε την 

περιοχή που θα ψεκαστεί πριν την εφαρμογή. Ψεκάστε το προϊόν 
ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm κι αφήστε να εξατμισθεί 
το προωθητικό αέριο.  

 Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε την διαδικασία. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (0°C).  
Ψεκάζοντας από κοντινότερη απόσταση αυξάνεται η ικανότητα 
διείσδυσής του. 

 

Υποδείξεις: 
 Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου έρχεται σε 

επαφή με είδη διατροφής, μόνο η ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα 
(από τεχνική άποψη) θα πρέπει να χρησιμοποιείται.  

 Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτικό προστατευτικό 
φιλμ για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, θα πρέπει 
να αφαιρεθεί πλήρως, με πλύσιμο ή σκούπισμα, πριν να θέσετε τον 
εξοπλισμό και πάλι σε λειτουργία. 

 

Nonfood Compounds 
Program Listed H1 

(144899) 

Καινοτόμο συνθετικό ενεργό λάδι με TUNAP Human Technology ® (TUNAP 
Ανθρώπινη Τεχνολογία ®) και με εξαιρετική ποιότητα προσκόλλησης, για λίπανση μακράς 
διάρκειας. Μέγιστη προστασία της υγείας, μέσω χρήσης συστατικών καταχωρημένων στην 
NSF®. 
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