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Specifikus, szintetikus olaj NSF/H1 minősítéssel.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Super Oil RSO Spray 500 ml R 34364

Tulajdonságok: Előnyök:
• Az NSF által jóváhagyott, H1-es 

minősítésű termék
• Biztonságos használat élelmiszer-

feldolgozó üzemekben
• Nagyon jó beszivárgás képességű olaj • Könnyedén behatol minden helyre
• Átlátszó • Használata tiszta - nem hagy zsírréteget 

a felületen
• Víznek ellenáll • Kitűnő a finom, érzékeny 

mechanizmusok kezelésére
• Hőmérsékleti tartománya széles • Véd és ken –40 °C-tól +230 °C-ig
• Széles körben felhasználható • Kiválóan alkalmas a műanyag áttétek, 

vékony láncok, elektromechanikai 
elemek kenésére

Alkalmazás:

Kiváló penetrációs tulajdonságai révén a SUPER OIL kiválóan alkalmas a flexibilis meghajtások, ta-
chométerek, villamos mechanizmusok, az ajtók, tetőablakok suródó mechanizmusainak kenésére,va-
lamint minden olyan helyen, ahol szükség van a mozgó alkatrészek finom kenésére.

Super Oil

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(Registration 149247)



www.retech.com

K
e

n
ő

a
n

y
a

g
o

k

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1.Alkalmazás előtt a tartályt jól felrázni.

2. Vigye fel a SUPER OIL- t megfelelő mennyiségben a megfelelő helyre.

3. A nehezen hozzáférhető helyeknél használja az aplikátort.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!


