
Co je zvláštního na výrobcích Lusin®?

Výrobky Lusin® splňují nejvyšší standardy kvality. 
Jsou hospodárné, snadno se aplikují a poskytují 
uživateli výhodný poměr nákladů a přínosů. Při 
použití všech dostupných produktových řad Lusin 
lze navíc využít synergického efektu přípravků, 
který přináší další výhody. Tak tomu není, pokud se 
používá pouze jedna produktová řada.

Jak lze jednotlivé přípravky vzájemně odlišit na 
pohled a podle označení?

Výrobky Lusin® lze vzájemně rozlišit na základě 
názvosloví a barevného označení umístěného na 
nádobkách se spreji:

• Lusin® Alro = separační prostředky
• Lusin® Lub = maziva
• Lusin® Protect = antikorozní přípravky
• Lusin® Clean = čisticí prostředky

Jakou mají přípravky Lusin® trvanlivost?

Až na několik málo výjimek mají přípravky Lusin® 
trvanlivost dva roky. Případná omezení naleznete v 
příslušné produktové informaci.

Proč nelze prodloužit dobu trvanlivosti 
aerosolových přípravků Lusin®?

Omezená trvanlivost je důsledkem omezení záruky 
výrobce těsnění nádobek se sprejem na 24 měsíců 
a nijak nesouvisí s účinnou látkou obsaženou v 

přípravku Lusin®. Kvůli zachování kvality a integrity 
výrobku jsme adekvátně upravili trvanlivost 
přípravků Lusin®.

Jsou různé přípravky Lusin® vzájemně 
kompatibilní?

Ano, naše přípravky Lusin® jsou vzájemně tak 
sladěny, aby je bylo možné vzájemně kombinovat. 
Při použití celé palety přípravků Lusin® se navíc 
otvírá možnost využití synergického efektu, který 
uživateli přináší další výhody.

Jsou výrobky Lusin® dostupné po celém světě?

Ano, díky globální síti výrobních podniků, 
prodejních kanceláří a distribučních partnerů 
společnosti Chem-Trend jsou výrobky Lusin® 
dostupné po celém světě.

Jaké jsou podnikatelské standardy pro výrobky 
Lusin®, co se týče ochrany životního prostředí a 
zdraví?

Značka Chem-Trend má již mnoho let vynikající 
pověst jednoho z lídrů kvality ve sféře ochrany 
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE). 
Společnost Chem-Trend je navíc součástí koncernu 
Freudenberg, podniku s přísnými interními 
standardy ohledně kvality, ochrany životního 
prostředí, ochrany zdraví při práci a bezpečnosti. 
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Vzhledem k této skutečnosti a nepřetržitému 
monitorování podnikatelských standardů 
je dodržování směrnic dalece přesahujících 
požadavky legislativy pro společnost Chem-Trend 
samozřejmostí.

Dodává společnost Chem-Trend pro zpracování 
termoplastů výrobky značky Lusin®, které jsou 
schváleny pro použití v potravinářském průmyslu?

Ano, společnost Chem-Trend disponuje 
kompletním sortimentem výrobků Lusin® s 
registrací NSF v různých kategoriích.

Jak se přípravky Lusin® bezpečně zpracovávají?

Přesný návod ke zpracování a bezpečnostní 
předpisy naleznete na v příslušných produktových 
informacích a bezpečnostních listech (MSDS).

Jak lze řádně likvidovat obaly výrobků Lusin®?

Obaly výrobků se musí likvidovat v souladu s 
místními právními předpisy. Podrobnosti o tom 
naleznete v příslušných bezpečnostních listech 
(MSDS).

Jak se mají výrobky Lusin® skladovat?

Informace o skladování každého výrobku jsou 
obsaženy v příslušných produktových informacích 
a bezpečnostních pokynech (MSDS).
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