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PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888
www.masterchem.hu        E-mail: info@pentasol.hu

biológiailag teljesen lebomló

korróziógátló

kiváló kúszó- és behatolási 
képesség 

NSF H1 - No. 162276

A Masterchem FS MULTI 10 egy NSF H1 regisztrációval rendelkező növényi természetes észtereken alapuló sem-
leges aeroszol mezőgazdasági és élelmiszeripari használatra. Kiváló penetráló kenőanyag, meglazítja a beragadt 
csavarokat, anyákat, csapokat, csőszerelvényeket és csatlakozásokat. Biológiailag gyorsan és könnyen lebomlik. Ki-
váló kúszóképességű olaj menetek kenésére. Kátrány és bitumen eltávolító, rozsdaoldó és korróziógátló anyag. Tisz-
tít, zsírtalanít, meggátolja a tapadást. Tiszta, színtelen, szilikonmentes, ortofoszforsav- és klórozott oldószermentes. 
Ez a termék kompatibilis minden műanyaggal és tömítéssel. Nem támadja meg a festett felületeket. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• tejüzemek
• palackozó üzemek
• kartondoboz gyártó cégek
• vágóhidak
• konzervgyárak
• pékségek
• sörgyárak

• rozsdás csavarok, anyák, szelepek, csapok,
   csappantyúk és mozgó elemek meglazítása
• eltávolítja az olaj, kátrány foltokat és az
   elhasználódott zsírt
• védi a szerszámokat és a gépeket
• optimális működési feltételeket biztosít a 
  gépek mechanikáinak

TECHNIKAI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok Értékek Standard

Sűrűség 25 °C-on 820 kg/m3 EN ISO 12185

Dermedési pont -22 °C ISO 3016

Surlódási együttható 0,12

Szavatossági idő 5 év

Kiszerelés 650 ml

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, 
megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres 
állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra 
permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! 
Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű 
használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!


