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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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PTFE-Spray

Suchy smar, świetne właściwości poślizgowe

WEICON PTFE-Spray jest bezolejowym, suchym  smarem na bazie
P T F E posiadającym świetne właściwości poślizgowe. Przylega
do wszelkich powierzchni metalowych, drewnianych i wykonanych
z tworzyw. Wysoka zawartość

PTFE zmniejsza współczynnik tarcia, zaś sama powłoka smaru nie
przyjmuje pyłu, brudu ani wody, jest odporna na smary, oleje jak i
wiele chemikaliów. PTFE Spray znajduje zastosowanie na ślizgach
i prowadnicach, przenośnikach

taśmowych, rolkach transportowych, w mechanizmach okiennych,
narzędziach tnących i urządzeniach pakujących. Może
być tez stosowany jako trwały smar w łożyskach z
tworzyw, jako wodoodporne zabezpieczenie na uszczelkach
papierowych i korkowych, jako zamiennik silikonowych preparatów
antyadhezyjnych oraz wszędzie tam, gdzie nie można stosować
smarów na bazie olejów i mydeł.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości Baza PTFE

Okres przydatności 24 Monate

Barwa biały

Odporność termiczna -180 do +250 °C

ISSA-Code 53.402.13

IMPA-Code 450827

Obróbka
Powierzchnie odtłuścić i oczyścić. Przed użyciem wstrząsnąć
puszką aż do uzyskania wyraźnego odgłosu kulki mieszającej.
Nanosić produkt na oczyszczoną powierzchnie z odległości ok.
20 cm. Bei Dauergebrauch zwischendurch erneut aufschütteln. W
temperaturze pokojowej (+20°C) Powłoka jest sucha w dotyku po
ok.10 min.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11300400-51 PTFE-Spray 400 ml


