
Multi Function Spray 
Multifunktsionaalne toode - penetreeruv, paakumisvastane, deoksüdeeriv, niiskust tõrjuv, määrdeaine, 
tõrvaeemaldusvahend, puhastusvahend ja tintide lahjendusaine.

T/N Toode S/C Pakend

85810 Multi Function Spray MFS 400ml aerosool

Omadused ja eelised

• Deoksüdeeriv, määrdeaine, paakumisvastane aine, 
tõrvaeemaldusvahend, puhastusvahend, niiskustõrje

• Puhas, värvitu, silikoonivaba, ortofosforhappe- ja klooritud
lahustitevaba

• Kõrvaldab kummist katte, kerged või rasked süsivesinikud
• Taimsetel looduslikel estritel põhinev toode - neutraalne
• Tootel puudub igasugune fotokeemiline reaktsioonivõime
• Mitteärritav toode
• Väga madal pindpinevus
• Toode ühildub kõigi plastmaterjalide ja elastomeeridega.   

Ei kahjusta värvi

Ökoloogiline
• Taimse päritoluga estrite baasil - on täielikult biolagunev vastavalt OCDE kriteeriumitele: kergesti
biolagunev vastavalt OCDE 301B testile (CO2 heitmete jälgimine hajumise ajal) ja täielikult biolagunev
vastavalt OCDE 302C testile (manomeetriline jälgimine hajumise ajal).
• VOC vaba (aurupinge alla 20oC alla 0,01 kPa) ja loodusliku lõhnaga
Tervisele ohutu
• Multi Function Spray on valmistatud ilma klooritud lahustiteta, nagu n. metüleenkloriid (klassifitseeritud
kantserogeenseks). See on täiesti vaba aromaatsetest ühenditest või benseeniühenditest.
• Koostatud taimse aluse põhjal, vastavalt CE kriteeriumitele – tervisele ohutu (mitte ärritav, mitte kahjustav, 
mitte sensibiliseeriv, mitte CMR, mitte mürgine).
• Mugav kasutada - ei eralda auru ja on praktiliselt lõhnatu.
• NSF on registreeritud juhusliku kontakti jaoks: H1 nr 143594
Kõrge leekpunkt
• Äärmiselt kõrge leekpunkt, üle 100oC. Tulemus on täiesti ohutu tavapärasel kasutustemperatuuril, aga ka 
kõrgel temperatuuril (80oC) töötamisel.
• Lisaks sellele välistab see plahvatusohtliku kohustuse klassifitseerida kasutusala ATEX-i tsooni (8. juuli
2003. aasta direktiiv).
• Toodet saab kasutada täiesti ohutult, sealhulgas piiratud õhkkonnas.
Säästlik
Aerosoolis sisalduv väljutusaine on butaan-propaani asemel CO2 (mittesüttiv), mille tulemuseks on palju
suurem toimeainete kogus.

Kasutusjuhend

1.Enne kasutamist raputage korralikult.
2.Kandke otse määritavale alale.



Tehniline 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

Sisaldus: Selge, merevaigukollane vedelik

Lõhn: Õrn aroom (lõhnav)

Parim enne: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3814 0090

VOC: 0 g/l

Tihedus: 0.837 g/ml 20oC

Happesus: 0,5% mass (ASTM D 847)

Aurutihedus: <0.1 kPa

Broomi indeks: 5 mg/100g (ASTM D 1491)

ODP osooni kahandav potentsiaal: 0

Leekpunkt: >100oC (ISO 2719)

Isesüttimistemp: 210oC (ASTM E 659)

Hägustumispunkt: -5oC (ASTM D 97)

Keemispunkt: 240oC (ISO 3405)

Aromaatika sisaldus: <0.01% (NF M 07 024)

Benseeni sisaldus: 0 ppm (ASTM D 4367) 

Kloori sisaldus: 0 ppm (GCMS)

Väävlisisaldus: 0 ppm (GCMS) 

Jaotuspinge: 40,000 volt (IEC 156)

Pind pinevus: 29.7 dynes/cm (ISO 6295) 20oC

Viskoossus temperatuuril 25oC: 5.2 mm2/s (ASTM D 445)

Plahvatuspiirid: Ei ole plahvatusohtlik

NSF: Kategooria H1 reg. nr. 143594
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