Tekniske og kjemiske
produktløsninger
for et krevende behov.

Multi10
Fuktfjerner

Maston TECmix Multi10 fjerner fuktighet effektivt fra nesten alle gjenstander, bl.a. elektriske apparater og komponenter. Den danner en tynn,
beskyttende hinne som forebygger oksidering og rust. Regelmessig brukt
holder Maston TECmix Multi10 elektriske apparater funksjonsdyktige.
Slik lykkes du! Slå strømmen av på apparatet som skal behandles. Rist
Maston TECmix Multi10 før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. Ta vare på sikkerheten til elektriske apparater, bruk Maston TECmix
Multi10 regelmessig.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3120100		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Multi20
Beskyttelses- og smøremiddel

Maston TECmix Multi20 beskytter, smører og fjerner fuktighet. Egner seg
til beskyttelse av bl.a. maskiner og apparater under lagring. Fjerner fuktighet og forlater en ganske tykk, beskyttende våtmembran. Forebygger
korrosjon effektivt. Egner seg også til lett smøring av industri-, landbruksog husholdsmaskiner og -apparater. Regelmessig brukt forlenger Maston TECmix Multi20 brukstiden på den behandlete gjenstanden.
Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles.
Sørg for sikker og riktig lagring av maskiner og apparater, bruk alltid Maston TECmix Multi20.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no

Produkt nr:
3120200		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Multi30
Antirustbehandling og smøremiddel

Maston TECmix Multi30 gir effektiv beskyttelse mot rust. Fjerner fuktighet og forlater en tykk, voksaktig beskyttende hinne. Egner seg utmerket
til beskyttelse av maskiner og apparater under langvarig lagring ute og/
eller under krevende sjø- og landtransport. Regelmessig brukt forlenger
Maston TECmix Multi30 brukstiden på den behandlete gjenstanden.
Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. Sørg for sikker og riktig lagring av maskiner og apparater, bruk alltid
Maston TECmix Multi30. Rens munnstykket etter bruk: Vend boksen opp
ned og trykk på munnstykket inntil det ikke kommer mer drivmiddel ut av
munnstykket.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3120300		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Penetrator
Løsgjører

Maston TECmix Penetrator trenger seg raskt inn i til og med mikroskopisk små huller og løsner rustne deler effektivt fra hverandre. Gjør det
lettere og raskere å løsne rustne og oksiderte skruer, muttere og bolter
som har satt seg fast.
Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal løsnes og la påvirke ca. 30
sekunder før løsning. Gjenta behandlingen på stykker som har satt seg
meget fast og la påvirke i en lengre tid.
Observer: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares innelåst og utilgjengelig
for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3120003		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
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Xn

Welding Spray
Sveisespray

Maston TECmix Welding Spray er en sveisespray av høy kvalitet og uten
silikon. Hindrer sprut fra sveising fra å sette seg fast i munnstykket og på
gjenstanden som det arbeides på. Hindrer også effektivt munnstykket fra
å bli tilstoppet. Miljøvennlig Maston TECmix Welding Spray sparer tid og
penger når sprut fra sveising løsner seg lettere og flaten kan behandles
umiddelbart etter sveising.
Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal behandles før du begynner sveising. Gjenta behandlingen tilstrekkelig ofte under arbeidets gang.
Spray ikke på åpen ild eller på gjenstander med temperatur over + 450°C.
Rens gjenstandene med Maston TECmix GreaseOff.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no

Produkt nr:
3120002		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Grease Off
Fettfjerner

Maston TECmix GreaseOff fjerner fett og smuss meget effektivt. Egner
seg til rensing av de fleste harde malte flater og metallflater. Fjerner bl.a.
olje, fett, voks, bitumen og egner seg også til rensing av bremser og kløtsjer. Tørker fort.
Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal behandles. La virke en
stund. Bruk eventuelt kost eller papir. Gjenta behandlingen ved behov.
Egner seg ikke til gummi- og plastflater.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Produkt nr:
3110024		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no

Glass Cleaner
Renseskum

Maston TECmix GlassCleaner er et effektivt renseskum for alle harde flater. Skummet renner ikke og renser bl.a. fett, sot og olje effektivt. Egner
seg bra til glass-, speil-, plastflater samt malte og lakkerte flater.
Slik lykkes du! Spray Maston TECmix GlassCleaner på flaten som skal
renses. Tørk flaten av med en ikke flossende papir- eller stoffklut. Gjenta
behandlingen ved behov.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder
- Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3110021		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
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Xi

Electro Clean
Rengjøringsmiddel til
elektriske og optiske
apparater

Maston TECmix ElektroClean er en høykvalitets rengjøringsmiddel til
elektriske og optiske apparater. Renser effektivt og fordamper fullstendig. Passer utmerket til rensing av elektroniske apparater. Observer Kan
skade sensitive gummi- og plastdeler.
Slik lykkes du! Slå av strømmen på apparatet som skal renses.
Spray på flaten. La påvirke 10-20 min for at oppløsningsmidler og drivmiddel fordampes før strømmen kobles til på nytt.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Produkt nr:
3110020		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no

PTFE
Smøremiddel

Maston TECmix PTFE er et praktisk smøremiddel i sprayboks. Maston
TECmix PTFE trenger inn i til og med mikroskopisk små hulrom takket
være fin konsistens. Smører bl.a. låser, ventiler, styreredskaper samt ulike glideflater, transportere og rullebaner meget effektivt. Beskytter bevegende deler meget effektivt mot slitasje forårsaket av friksjon.
Brukstemperatur: -55°C - +250°C.
Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden du ønsker å behandle.
Gjenta behandlingen ved behov.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3130014		

Forpakning str.:		
400 ml		

Antall:
12 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

MOS2
Tørrsmøremiddel

Maston TECmix MOS2 er et tørrsmøremiddel til samling og innkjøring av
maskiner og apparater. Hurtigtørrende Maston TECmix MOS2 setter seg
meget fast på gjenstanden og forhindrer fastskjæring i innkjøringsfasen.
Beholder smøreevnen også under høy belastning. Samler ikke støv eller
smuss. Brukstemperatur -200°C - +345°C.
Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. La virke en stund før arbeidet settes i gang. Gjenta behandlingen ved
behov. NB! Løses ikke opp i vanlige vaske- og oppløsningsmidler. Rens
munnstykket etter bruk: vend boksen opp ned og trykk på munnstykket
inntil det kommer bare drivmiddel ut av munnstykket.

Xi

Observer: Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket
hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Oppbevares innelåst
og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking
forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Får man stoffet i øynene,
skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Må bare
anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.
Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3130013		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
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Drivgass: Propan/Butan

ChainOil
Kjedeolje

Maston TECmix ChainOil beskytter og smører kjeder og kraftoverføringsapparater. Egner seg bl.a. til vaiere, kjeder og transportere i landbruk
og industri. Takket være evnen til å trenge inn smører den også de indre
delene i kjernen av kabelen som er utsatte for størst belastning. Blir værende på gjenstanden, renner og skvetter ikke. Fungerer pålitelig også
under kalde forhold, brukstemperatur -30° C - +140° C. Regelmessig
brukt forlenger Maston TECmix kjedeolje brukstiden på den behandlete
gjenstanden.
Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles.
La stå en stund før igangsetting av maskinen / apparatet.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3130011		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

CutOil
Skjæreolje

Maston TECmix CutOil er en friksjonsminskende skjæreolje til bearbeidelse av metaller. Muliggjør en effektiv og økonomisk bearbeidelse av
stål- og jernmetaller. Egner seg også til behandling av gul- og lettmetaller. Brukes til boring, dreiing, fresing, gjengeskjæring og saging.
Slik lykkes du! Spray på overflaten av gjenstanden før du begynner bearbeidelsen. Gjenta behandlingen under langvarig bearbeidelse.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Produkt nr:
3130012		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no

Silicon
Silikonspray

Maston TECmix Silicon er en høykvalitets fargeløs og ren beskyttelses- og
smøremiddel. Danner en beskyttende og vannavstøtende fargeløs hinne
som forebygger frysing og utvikling av sprøhet på bl.a. gummitetninger.
Egner seg til bruk i industrien og hushold bl.a. på plast-, skinn-, metall-,
gummi- og treflater under brukstemperaturer på -45°C - +305°C. Maston
TECmix Silicon letter arbeidet og forlenger levetiden av den behandlete
gjenstanden.
Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal behandles. Gjenta behandlingen med Maston TECmix Silicon tilstrekkelig ofte.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må
bare anvendes på godt ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3130001		

Forpakning str.:		
400 ml			

Antall:
12 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Coldspray
Kaldspray

Maston TECmix Coldspray er en effektiv hjelp i monterings- og rivingsarbeid der det finns behov for å oppnå lav temperatur fort. Egner seg til
kontroll av strømkrets samt festing og tilpassing av små lagre, beslag og
spindler. I tillegg er Maston TECmix Coldspray en utmerket hjelp til oppdaging av elektroniske og mekaniske feil, kjøler effektivt og raskt ned endatil
-55° C. NB! Må ikke sprayes på hud - fare for frostskader.
Slik lykkes du! Spray direkte på gjenstanden som skal kjøles ned. Gjenstanden blir umiddelbart kjølt ned.
Bruk eventuelt beskyttelseshansker.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Må bare anvendes på godt
ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3140004		

Forpakning str.:		
200 ml			

Antall:
20 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

LeakTest
Lekkasjeoppdager

Maston TECmix LeakTest hjelper deg å lokalisere raskt lekkasjer på f.eks.
ledninger, rør, sammenføyninger og fuger. Den danner klart oppdagelige
bobler på lekkasjestedet. Egner seg utmerket til kontrollering av veske-,
gass- og luftrørsystemer. Maston TECmix LeakTest er ubrennbar.
Slik lykkes du! Spray direkte på stedet du ønsker å sjekke. Eventuell lekkasje oppdages umiddelbart på grunn av oppstående bobler.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt.
Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Produkt nr:
3140006		

Forpakning str.:		
300 ml			

Antall:
20 st.
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Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no

AirSpray
Blåsespray

Maston TECmix AirSpray blåser effektivt av støv og løs smuss. Meget
praktisk til rensing av elektroniske og optiske apparater. NB! Egner seg
ikke til rensing av kameraspeil.
Slik lykkes du! Slå av strømmen på apparatet som skal renses. Spray
Maston TECmix AirSpray på flaten som skal renses. Gjenta behandlingen
ved behov. Boksen må holdes loddrett under bruk.
NB! Brannfarligmå ikke sprayes på elektriske apparater med strømmen tilkoblet.
Drivgass: Propan/Butan
Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra
antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Må bare anvendes på godt
ventilerte steder.

F+

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.
For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis
sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere
informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no
Produkt nr:
3140022		

Forpakning str.:		
300 ml			

Antall:
20 st.
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Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer
over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme
spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Produksjonen fungerer
og arbeidet lykkes.

