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Technické spreje

Mazacie a multifunkčné oleje
PTFE-Fluid
Technické údaje
Zápach
Farbe
Vlastnosti
Bez silikónu
Teplotná odolnosť
Skladovateľnosť

takmer bez zápachu
belavý, transparentný
PTFE-základ, NSF H2-schválenie
áno
-180 °C až +260 °C
24 mesiacov

Spracovanie
Pred použitím očistite a odmastite povrchy. Pred použitím
nádobu pretrepte, kým nebudete zreteľne počuť miešaciu
guličku. Nastriekajte na očistený a suchý povrch zo
vzdialenosti cca 20 cm. V prípade nepretržitého používania
medzitým znova pretrepte. Náter je zaschnutý proti prachu
cca 10 minút po nástreku pri izbovej teplote (+20°C).
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a
teplotami nad +50oC.
Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152620

suché mazivo pre citlivé oblasti | NSF-schválenie

PTFE-Fluid je špeciálne suché mazivo so silným antiadhéznym účinkom, má NSF registráciu pre potravinársku
oblasť. To znamená, že môže byť použitý v potravinárskom
a nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom
priemysle. Vzhľadom na vysoký podiel PTFE, nástrek
poskytuje antiadhézny účinok, prostredníctvom ktorého sa
hodnota trenia na povrchu podstatne zníži.

Bezpečnostné opatrenia a ochran zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické
údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách
bezpečnostných údajov.
Dostupné veľkosti balenia:
11301400

PTFE-Fluid, 400 ml, belavý, transparentný

PTFE-Fluid je bez obsahu tuku, priľne ku všetkým kovom,
plastom a tiež k drevu. Náter odpudzuje nečistoty, prach
a vodu a je odolný proti olejom, tukom a mnohým
chemikáliám. Pre svoje špeciálne zloženie a registráciu NSF
WEICON PTFE-Fluid môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti
práce a ochrane zdravia.
Sprej môže byť použitý ako trvalé mazanie v mnohých
citlivých priemyselných oblastiach, napr. na klzné a
pojazdové lišty, vedenie, na dopravníkových pásoch, transportných valcoch a sklzoch, vyklápacích mechanizmoch,
na zámky a kovania, na rezné nástroje a baliace stroje, na
hriadele v plastových ložiskách a ako povrstvenie pevného
tesnenia.

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená.
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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