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PTFE-Fluid

suché mazadlo pro citlivé oblasti

PTFE Fluid je speciální suché mazivo se silným
anti-adhezním účinkem, má NSF registraci pro
potravinářskou oblast. To znamená, že může být
použit v potravinářském a nápojovém průmyslu, ve
farmaceutickém a kosmetickém průmyslu
Vzledem k vysokému podílu PTFE, nástřik poskytuje
anti-adhezivní účinek, jehož prostřednictvím se
hodnota tření na povrchu podstatně sníží. PTFE
Fluid je bez obsahu tuku, přilne k veškerým kovům,
plastům a také ke dřevu. Nátěr odpuzuje nečistoty,
prach a vodu a je odolný vůci olejům, tukům a
mnoha chemikáliím. Vzhledem ke svému speciálnímu
složení a registraci NSF WEICON PTFE Fluid může
přispět ke zlepšení bezpečnostipráce a ochraně
zdraví.
Sprej může být použit jako trvalé mazání v
mnoha citlivých průmyslových oblastech, např. na
kluzné a pojezdové lišty, vedení, na dopravníkových
pásech, transportních válcích a skluzech,
vyklápěcích mechanismech, na zámky a kování, na
řezné nástroje a balicí stroje, na hřídele v plastických
ložiskách a jako povrstvení pevného těsnění.

Technické údaje
Zápach       téměř bez zápachu
Parametry                                      PTFE-báze, NSF H2-schváleno

Skladovatelnost     24 měsíců
Odstín   mléčný, transparentní
Teplotní odolnost           -180 až +260 °C

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.

Dostupné velikosti:
70102.071 PTFE-Fluid 400 ml

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.ww
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