
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
Odstín bilý
Specifické vlastnosti PTFE-báze
bez silikonů ano
Teplotní odolnost -180°C až +250°C
trvanlivost 24 mon.
Schválení / směrnice
ISSA kód 53.402.13

Zpracování
Nastříkejte dostatečně velké množství na ošetřovaný povrch
a nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou látkou.
Postup opakujte dle potřeby. Zabraňte kontaktu s plastovými
a lakovanými povrchy.
Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.
Bezpečnost a ochrana 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 PTFE-sprej, 400 ml, bilý
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Technické spreje

Mazací a multifunkční oleje

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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