TUOTEKORTTI
TUOTE:
Tuote/tuotenumero:

Maston HOBBYmix MP-ketjuöljy, 400ml
Moottoripyörän ketjuöljy / 2311001

Valmistaja:
Osoite:
Puhelin:
Fax:
e-mail:
www:
Tuotekortin päiväys:

Maston Oy
Teollisuustie 10, 02880 Veikkola
020 7188 580
020 7188 599
maston@maston.fi
www.maston.fi
17.8.2010 / ma

TUOTEKUVAUS:
Maston HOBBYmix MP-Ketjuöljy on tehokkasti voiteleva moottoripyörän ketjuöljy. Hyvän
tunkeutumiskykynsä ansiosta se pysyy ketjuissa kaikissa olosuhteissa. Sopii offroad ja katukäytöön
kaikille ketjutyypeille, myös O- ja X-rengasketjuille.
OMINAISUUDET:
Käyttötarkoitus:
Tartuntakyky:
Säänkesto:
Sisältö:
Sisältää:
Väri:
EU VOC –raja-arvo:
Käyttökuiva:
Uusintakäsittely:
Kuumuuden kesto:

voitelu
Erinomainen tartunta
kestää hyvin sään vaikutuksia
400 ml
Veden kestävä vaseliini
Aavistuksen punertava
n. 2 – 3 min *)
tarvittaessa
-30°C - +140°C

NÄIN ONNISTUT!
Ennen käyttöä lue huolellisesti pakkauksessa olevat käyttöohjeet sekä varoitustekstit ja toimi
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Sumuta suoraan ketjun suuntaisesti. Anna kuivua ennen ajoa.

*) HUOM! Tuotteen riittoisuus on riippuvainen käsiteltävästä pintamateriaalista/tuotteesta. Kaikki
kuivumisajat ovat ohjeellisia, niihin vaikuttavat ilman lämpötila ja - kosteus sekä käsiteltävien
pintojen materiaali sekä suoja- / voitelukerroksen paksuus.

Käyttöturvallisuus ja ohjeet tuotepakkauksien kierrätykseen:
Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote, josta selviää tarkemmat tuotteen
käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat.
Huomioi seuraavat asiat ennen kuin viet aerosolipakkauksen keräilyastiaan:
1. Aerosolitölkki on tyhjä silloin, kun pakkausta ravistettaessa sen sisällä ei tunnu eikä kuulu
hölskymistä, ja kun venttiilin nuppia painettaessa ei kuulu pihinää, eikä ulos tule
ponnekaasua tai mitään ainetta.
2. Keräykseen vietävästä tölkistä irrotetaan mikäli mahdollista muovinen suojakupu ja myös
venttiilinuppi.
3. Tyhjä aerosolitölkki viedään samaan keräilyastiaan kuin muukin metalli-pakkausromu.
Keräykseen kelpaavat tyhjinä sekä alumiiniset että peltiset aerosolitölkit.
Vajaat aerosolitölkit on toimitettava ongelmajätteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos
aerosolitölkkiä ei ole käytetty tyhjäksi, se kannattaa säästää tulevaa käyttöä varten tai antaa se
toiselle käyttäjälle, sillä aerosoli säilyy tölkissä käyttökelpoisena periaatteessa vaikka kuinka kauan.

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tutoeselosteeseen
merkittynä päivänä. Emme vastaa vahigoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai –tarkoitusta.
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