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Maintenance Spray H1
Næringsmiddelgodkjent
vedlikeholdsolje på spray

• Fortrenger fuktighet, smører og beskytter
mot rust
• Løsner bolter og muttere
• Hurtig krype- og inntrengningsevne
• Fjerner vann og fuktighet
• NSF godkjent

BESKRIVELSE:
MAINTENANCE SPRAY H1 er et NSF H1 registrert
smøre-middel, hvor alle bestanddeler er NSF-registrerte. MAINTENANCE SPRAY H1 kombinerer god
krypeevne med hurtig fuktfortrengning- til bruk i all
nærings-middelindustri.
MAINTENANCE SPRAY H1 løsner fastrustede skruer,
bolter, muttere, rørkoblinger og forbindelser.
MAINTENANCE SPRAY H1 etterlater en beskyttende
film som hindrer rust og oksidasjon.
FORDELER:
- eliminerer og forhindrer kortslutninger
- løsner fastrustede muttere, bolter, skruer, ventiler,
klaffer og bevegelige deler
- renser elektriske og ikke-elektriske komponenter
- beskytter kretskort, kontakter, følere og brytere etc.
mot fuktighet
- får rustfritt og krom til å bli blankt igjen
- fjerner olje- og tjæreflekker
- driver ut fuktighet fra koblingsbokser og elektroniske
måleinstrumenter
- løsner tjære og gammelt fett
- beskytter og gir glans på ubehandlede og malte
metalldeler
- opprettholder operative spaker, førings- og motorskinner i god driftsstand
- beskytter verktøy og maskiner

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
NSF registreringsnummer
Samsvarer med
		
Inneholder ikke
Lukt
Temperaturområde
Forpakning
Varenummer

Klasse H1 (140736)
FDA, kapittel 21, paragraf
178.3570
Bly, dyrefett eller syntetisk olje
Karakteristisk
-15°C til + 110°C
Aerosol 400 ml
N232501

BRUKSOMRÅDER:
MAINTENANCE SPRAY H1 er velegnet for all
nærings-middelindustri og utstyr som kan komme i
kontakt med næringsmidler:
- slakterier
- meierier
- bakerier
- hermetikkfabrikker
- bryggerier
- flaskeprodusenter
- kartong/pappfabrikker
- emballasjeprodusenter
BRUKSANVISNING:
- Rist sprayboksen godt før bruk
- Spray på med avstand +/- 25 cm

Vi gjør vedlikehold enklere...
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