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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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PTFE-sprej

suché mazání
výborné kluzné vlastnosti

WEICON PTFE sprej je suché mazivo bez tuků se separačním
účinkem na bázi PTFE. WEICON PTFE sprej ulpívá na kovech,
plastech a dřevu. Díky vysokému podílu PTFE se výrazně snižuje
součinitel tření. Povlak odpuzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný
proti olejům, tukům a mnoha chemikáliím.

PTFE sprej se používá jako dlouhodobé mazivo pro kluzné vedení a
kolejnice, na pásových a válečkových dopravnících a skluzech, na
oknech, na řezacích a balicích zařízeních. Slouží jako voděodolný
povlak papírových korkových těsnění a ucpávek, jako náhrada
za silikonové separátory a všude tam, kde je mazání tukem
nepřípustné nebo nežádoucí.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Parametry PTFE-báze

Skladovatelnost 24 měsíců

Odstín bílý

Teplotní odolnost -180 až +250 °C

ISSA-Code 53.402.13

IMPA-Code 450827

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11300400-66 PTFE-sprej 400 ml


