
Ce au special produsele Lusin®?

Produsele Lusin® îndeplinesc cele mai înalte 
standarde de calitate. Sunt economice, ușor de 
folosit și au un înalt raport beneficii/costuri. În plus, 
folosind toate grupele de produse disponibile, se 
pot realiza sinergii care oferă beneficii suplimentare 
ce nu se evidenţiază atunci când se folosește 
numai un grup de produse.

Cum se pot distinge produsele diferite prin aspect 
și denumire?

Produsele Lusin® se pot fi distinge prin denumirea 
și codurile de culoare de pe dozele cu aerosoli:

• Lusin® Alro = agenţi de demulare
• Lusin® Lub = lubrifianţi
• Lusin® Protect = agenţi de protecţie
• Lusin® Clean = agenţi de curăţare

Care este durata de depozitare a produselor 
Lusin®?

În afară de câteva excepţii, produsele Lusin® au o 
durată de depozitare de doi ani. Limitările cu privire 
la durabilitatea fiecărui produs sunt prezentate în 
broșura de informare despre produs.

De ce nu se poate extinde durata de depozitare a 
produselor Lusin® aerosoli?

Factorul ce duce la limitarea durabilităţii nu este 
agentul activ din produsul Lusin®, ci garanţia de 
pe sigiliul dozei cu aerosoli, pe care fabricantul 
o limitează la 24 de luni. Prin urmare, pentru 
asigurarea calităţii și integrităţii produsului, limităm 
durata de depozitare pentru a rămâne în limitele 
sigure ale duratei de viaţă a dozei aerosolului.

Sunt produsele Lusin® compatibile unele cu 
altele?

Da, produsele Lusin® sunt create pentru a putea 
fi folosite împreună. Utilizând gama completă 
de produse Lusin®, veţi avea parte de sinergii 
suplimentare care sporesc beneficiile remarcabile 
ale produselor individuale.

Sunt produsele Lusin® disponibile în întreaga 
lume?

Da, datorită reţelei globale Chem-Trend de fabrici 
de producţie, birouri de vânzări  și parteneri de 
distribuţie, produsele Lusin® sunt disponibile la 
nivel global.
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Standardele organizaţionale interne în ce privește 
mediul și sănătatea sunt foarte înalte pentru 
produsele Lusin®?

Chem-Trend are o reputaţie îndelungată ca lider 
în domeniile Sănătate, Protecţie și Mediu (HSE). 
Fiind parte a Grupului Freudenberg, societatea are 
un set bine stabilit de standarde interne cu privire 
la calitate, protecţia mediului și protecţia muncii și 
sănătăţii după care se ghidează. 

Acest istoric și standardele monitorizate în mod 
constant motivează Chem-Trend să respecte 
reglementările care depășesc cerinţele legale 
locale.

Chem-Trend oferă produse din materiale 
termoplastice din brandul Lusin® aprobate pentru 
a fi utilizate în industria alimentară?

Da, Chem-Trend are o gamă completă de 
produse Lusin® înregistrate la NSF în diferite 
categorii.

Cum pot fi procesate în condiţii  de siguranţă 
produsele Lusin®?

În broșura de informare asupra produselor și 
în Fișele tehnice de siguranţă ale produselor 
respective sunt incluse instrucţiuni detaliate 
privind procesarea și reguli de siguranţă pentru 
fiecare produs specific.

Care este procedura corectă pentru eliminarea la 
deșeuri a unui recipient de produs Lusin®?

Eliminarea la deșeuri a recipientelor produselor 
trebuie să se facă în conformitate cu legislaţia 
locală. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi Fișele 
tehnice de siguranţă relevante pentru produsul și 
locaţia respective.

Cum trebuie depozitate produsele Lusin®?

Instrucţiunile de depozitare pentru fiecare produs 
specific sunt prezentate în broșura de informare 
asupra produselor și Fișele tehnice de siguranţă 
pentru produsul respectiv.
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