
91 IN 1
Omapärane, PTFE-baasil, kiire toimega ja mitmeotstarbeline pindaktiiv- ning määrdeaine.

T/N Toode S/C Pakend

83676 91 IN 1 91IN1 500ml aerosool + 150mm 
pikenduskõrs otsikuga

Omadused ja eelised

• 90+ kasutusvõimalusega mitmeotstarbeline toode – üks toode kõigeks
• Määrib, imab ja eemaldab niiskust – vähem tooteid, säästab raha ja keskkonda
• Sisaldab polütetrafluoroetüleeni – ei lahustu ega külmu
• 360˚ pihusti ja kaks erinevat otsikut
• 150mm kõrrega – võimaldab pihustada iga suunas - pääseb ka raskesti
ligipääsetavatesse kohtadesse
• Jätab õlikihi – kaitseb mustuse, soola ja vee eest
• Silmapaistev kappillaarne toime – imbub hästi
• Määrib ja kaitseb
• Silikooni-, happe ja vaiguvaba – ei kahjusta värvitud pindu ega plastikut. 
• Sobib silindrikujulistele lukkudele

Kasutamine

91 IN 1 on omapärane, PTFE-baasil, kiire toimega pindaktiiv- ja määrdeaine, millel on üle 90 
kasutusotstarbe, n. osade puhastamine roostest, sõidukite, jalgrataste, põllumajandus, merendus, spordi ja 
vaba aja masinate ning tööriistade õlitamine ja kaitsmine.
Lihtsamalt öeldes kaitseb, hoiab ära, puhastab, lahustab, määrib, tungib, lõdvestab, vabastab, eemaldab, 
vaigistab, kõrvaldab, peatab, võtab lahti jne.

NB! 91 IN 1 ei tohi pihustada voolu all olevatele juhtmetele.

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutage aerosooli korralikult
2. Pihustage 91 IN 1 ühtlaselt pinnale ning laske tootel imbuda
3. Parima tulemuse saamiseks ärge pühkige lahustit ära, kuna aurustuv lahus jätab kaitsva ja õlise kihi.

NB! Vajadusel eemaldage osadelt liigne rooste. Väga roostetanud osad võivad vajada tegevuse
kordamist.



Tehnilise teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.
.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Alus: Polütetrafluoroetüleenil põhinev määre

Sisaldus: Kergelt õline vedelik

Värv: Hele merevaikkollane

Säilivusaeg: 60 kuud

Tollilõivu kood: 3403 1910 

VOC: 595 g/l

Erikaal (20 !"): 0.820 g/ml 20 !"

Temperatuuritaluvus: -15 !" kuni +50 !"

Ajutiselt: Puudub

Kihi kaal: 2 gm²  

Leekpunkt: Aerosool 45 !", vedel toode 81 !"
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