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TECHNISCHE FICHE

Maintenance Spray 
H1
REINIGEN, SMEREN EN BESCHERMEN

Verdringt water en vocht.

Voor fijne precisiesmering.

De ideale roestoplosser en beschermer voor bouten en moeren.

Snel kruip- en penetratievermogen.

Reinigen, smeren, beschermen en vocht-verdringen met één product.

Toegelaten in de voedingsindustrie.

NSF goedgekeurd.

Product

Karakteristieken

Maintenance Spray H1 is een NSF type 1 geregistreerd smeermiddel, 
geformuleerd uit NSF geregistreerde ingrediënten. Maintenance 
Spray H1 combineert een hoog kruipvermogen met een snelle 
vochtverdringing voor gebruik in alle voedingsverwerkende 
bedrijven. Maintenance Spray H1 maakt geklemde schroeven, 
bouten, moeren, pijpfittingen en verbindingen los en laat een 
beschermfilm na die roest en oxidatie voorkomt.

Toepassingen

Geschikt voor alle voedingsverwerkende bedrijven en bedrijven die 
verpakkingen en machines ontwikkelen die mogelijk in contact 
komen met voeding:
• alle voedingsbedrijven - slachthuizen
• zuivelfabrieken - bakkerijen
• conservenfabrieken - brouwerijen en flesfabrikanten
• kartonfabrieken
• stopt en voorkomt kortsluitingen
• ontklemmen van vastgeroeste moeren, bouten, schroeven, 

ventielen, kleppen, bewegende delen
• reinigen van elektrische en niet-elektrische contacten
• beschermen van printplaten, elektrocontacten, sensoren, 

schakelaars,... tegen vocht
• onderdelen uit RVS en chroom opnieuw laten glanzen
• olie- en teervlekken verwijderen

Verpakking

Maintenance Spray H1 - aerosol 400ml 232501000

Technische Eigenschappen

• NSF registratienummer: Category H1, 
overeenkomstig met: FDA, Title 21, Section 
178.3570.

• Vrij van: lood, dierenvet en synthetische oliën.
• Geur: typisch.
• Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +110°C.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Schudden voor gebruik.
• Toepassing inspuiten.
• Het rietje gebruiken voor minder goed bereikbare plaatsen.

• vocht uit schakelkasten en elektronische meetapparatuur 
verdrijven

• teer en oude vetten losweken
• beschermen en glanzen van blanke en gelakte metalen 

onderdelen
• bedrijfsklaar houden van bedieningshendels, geleiders en stangen 

van machines
• beschermen van gereedschappen en machines


