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TEKNISK DATABLAD

Maintenance Spray 
H1
RENGØRING, BESKYTTELSE OG SMØRING

Til fin præcisionssmøring.

Rustfjerner og beskytter til bolte og møtrikker.

Undertrykker vand og fugt gennem hurtig kryb og penetration.

Produkt [MS1]

Karakteristika

Vedligeholdelsesspray H1 kombinerer høj krybeevne med hurtig 
fugtforskydning til brug i alle fødevareforarbejdningsanlæg. 
Vedligeholdelsesspray H1 løsner klemme skruer, bolte, møtrikker, 
rørfittings og tilslutninger og efterlader en beskyttende film, som 
forhindrer rust og oxidation.

Anvendelsesomrader

Velegnet til alle fødevareforarbejdningsvirksomheder og 
virksomheder, der udvikler emballage og maskiner, der kan komme i 
kontakt med mad: slagterier, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, 
bryggerier, flaskeproducenter og papfabrikker.
Stop og undgå kortslutninger, rengør elektriske og ikke-elektriske 
kontakter.
Afbrydelse af fastklemte møtrikker, bolte, skruer, ventiler, ventiler, 
bevægelige dele.
Kassér fugt fra kontrolskabe og elektronisk måleudstyr.
Beskyt mod fugt fra printkort, elektriske kontakter, sensorer, 
kontakter.
Reducer udseendet af rustfrit stål og krom komponenter, beskyt 
værktøj og maskiner.
Fjern olie og tjærepletter, fjern tjære og gamle fedtstoffer.
Beskyt og skinn fra blanke og malede metaldele.
At holde betjeningshåndtag, styringer og stænger af maskiner i drift.

Emballage

Maintenance Spray H1 - spraydåse 400ml 232501375

Tekniske info

• NSF-registreringsnummer: kategori H1.
• Kompatibel med: FDA, titel 21, sektion 178-3570.
• Fri for: bly, animalsk fedt og syntetiske olier.
• Duft: typisk.
• Arbejdstemperatur:-15°C til +110°C.
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

• Rystes grundigt inden brug.
• Spray i opretstående stilling.
• Brug det medfølgende forlængerør til mindre tilgængelige områder.


