
Czym wyróżniają się środki Lusin®?

Produkty Lusin® spełniają najwyższe standardy 
jakości. Są one ekonomiczne, łatwe w użyciu 
i wyróżniają się wysokim stosunkiem jakości 
do ceny. Zastosowanie wielu, dostępnych grup 
produktów zapewnia efekty synergii, czyli korzyści 
niedostępne w przypadku stosowania tylko jednej 
grupy produktów.

Czy różne produkty mogą zostać rozpoznane na 
podstawie wyglądu i nazwy?

Produkty Lusin® różnią się nazwami i kolorystyką 
pojemników z aerozolami:

• Lusin® Alro = środki rozdzielające
• Lusin® Lub = środki smarujące
• Lusin® Protect = środki ochronne
• Lusin® Clean = środki oczyszczające

Jaki jest okres trwałości produktów Lusin®?

Poza kilkoma wyjątkami, produkty Lusin® 
mają dwuletni okres przydatności do użycia. 
Ograniczenia dotyczące trwałości każdego 
produktu są opisane w ulotce informacyjnej 
produktu.

Dlaczego wydłużenie okresu przydatności do 
użycia produktów aerozolowych Lusin® nie jest 
możliwe?

Czynnikiem ograniczającym trwałość nie jest 
substancja aktywna zawarta w produkcie 
Lusin®, lecz gwarancja uszczelnienia pojemnika 
z aerozolem, ograniczona przez producenta do 
24 miesięcy. Dlatego też, ograniczenie okresu 
przydatności do użycia powodowane jest długością 
bezpiecznego okresu trwałości pojemnika 
aerozolowego i ogranicza jakość i integralność 
naszego produktu.

Czy produkty Lusin® są ze sobą kompatybilne?

Tak, produkty Lusin® zostały opracowane w sposób 
zapewniający ich współdziałanie. Stosowanie 
pełnej gamy produktów Lusin® umożliwia 
wykorzystanie synergii zapewniającej dodatkowe, 
cenne korzyści.

Czy produkty Lusin® są dostępne na całym 
świecie?

Tak, globalna sieć zakładów produkcyjnych, biur 
sprzedaży i partnerów dystrybucyjnych firmy 
Chem-Trend zapewnia dostępność produktów 
Lusin® na całym świecie.
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Czy wewnętrzne standardy korporacyjne 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
i zdrowia osób są dla produktów Lusin® 
odpowiednio wysokie?

Firma Chem-Trend od dawna cieszy się 
opinią lidera w dziedzinie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa pracy i środowiska naturalnego 
(HSE). Jako część Grupy Freudenberg, nasza firma 
stosuje wewnętrzny system standardów jakości 
produktu, ochrony środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

To podejście oraz stosowanie ciągle 
monitorowanych standardów, gwarantują 
zgodność firmy Chem-Trend z normami 
wykraczającymi poza lokalne wymagania prawne.

Czy firma Chem-Trend oferuje produkty 
marki Lusin® dopuszczone do tworzyw 
termoplastycznych, stosowanych w przemyśle 
spożywczym?

Tak, firma Chem-Trend oferuje pełną gamę 
produktów Lusin® posiadających atesty NSF w 
różnych kategoriach.

Jak zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania 
produktów serii Lusin®?

Szczegółowe instrukcje dotyczące przetwarzania 
i przepisy dotyczące bezpieczeństwa każdego 
konkretnego produktu są zawarte w ulotkach 
informacyjnych produktu oraz w ich kartach MSDS.

Jaka jest właściwa procedura utylizacji 
opróżnionego pojemnika produktu Lusin®?

Utylizacja pojemników zużytego produktu musi być 
zgodna z lokalnymi przepisami. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji zapoznaj się z arkuszem 
MSDS konkretnego produktu i danej lokalizacji.

Jak należy przechowywać produkty Lusin®?

Instrukcje dotyczące przechowywania 
poszczególnych produktów zamieszczono w 
ulotkach informacyjnych o produkcie oraz w ich 
arkuszach MSDS.
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