MS1
CURĂŢĂ, PROTEJEAZĂ ŞI
LUBRIFIAZĂ
• Îndepărtează apa şi umiditatea.
• Produce o lubrifiere fină de precizie.
• Ideal pentru dizolvarea ruginii şi protector
pentru şuruburi şi îmbinările filetate.
• Penetrare rapidă şi puternică.
• Curăţă, lubrifiază, protejează şi
îndepărtează umiditatea – toate operaţiile
cu un singur produs.
• Aprobat în industria alimentară.
• Certificare NSF pentru folosirea în
industria alimentară.

MAINTENANCE SPRAY H1
INFORMAŢII GENERALE
MAINTENANCE SPRAY H1 este un lubrifiant cu
certificare NSF de tipul 1, care are în compoziţie
doar ingrediente înregistrate de NSF.
MAINTENANCE SPRAY H1 combină capacitatea
de penetrare capilară cu eliminarea rapidă a
umidităţii, pentru

a se folosi în toate companiile din industria alimentară.
MAINTENANCE SPRAY H1 deblochează şuruburi
înţepenite, bolţuri, piuliţe, îmbinări filetate şi racorduri.
MAINTENANCE SPRAY H1 lasă un film protectiv ce
previne ruginirea şi oxidarea.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Clasificare NSF: categorie H1.
Respectă prevederile FDA capitolul 21, articolul
178.3570.
Nu conţine: plumb, grăsimi animale şi uleiuri
sintetice.
Miros: tipic.

Gama de temperatură: -15°C la +110°C.
Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• MAINTENANCE SPRAY H1 este un produs potrivit
pentru toate companiile de prelucrare a
alimentelor si pentru firmele care realizează
utilaje unde poate avea contact cu alimente:
• fabrici de îmbuteliere băuturi
• fabrici de ambalaje
• împiedică şi previne scurtcircuitele electrice
• deblochează piesele ruginite blocate cum ar fi
şuruburi, piuliţe, supape, capace şi piese în
mişcare
• curăţă contactele electrice şi neelectrice
• protejează plăcile electronice aplicate, contactele
electrice, senzorii, comutatorii etc împotriva
umidităţii
• curăţă senzorul de antivibraţie RVS (Rotational
Vibrational Safeguard) şi redă luciul
componentelor cromate
• îndepărtează uleiul şi petele de bitum
• îndepărtează umiditatea din cutiile de distribuţie
şi echipamentele electronice de măsură
Nr. articol
N232501

Denumire
Maintenance Spray H1

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Xintex se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.

LUBRIFIANŢI
WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

• desprinde bitumul şi grăsimile vechi
• protejează şi creează un strat de protecţie pe
componentele metalice vopsite dar şi nevopsite
• menţine in bună funcţionare sistemele de
închidere, ghidajele şi arborii utilajelor
• protejează uneltele şi utilajele
• toate companiile alimentare
• abatoare
• fabrici de prelucrare a laptelui si prod. din lapte
• fabrici de panificaţie
• fabrici de conserve
• fabrici de bere

Conţinut
Spray 400 ml

Categorie
LUBRIFIANŢI

