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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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PTFE-Fluid

Hassas bölgeler için kuru yağlayıcı

PTFE-Fluid güçlü yapışmazlık özelliğe sahip özel bir kuru
yağlayıcıdır. Gıda sektörü için bir NSF onayına sahiptir bu nedenle
yiyecek ve içecek sektöründe, ilaç ve kozmetik sektörlerinde
kullanılabilir.

Yüksek PTFE içeriği sprey yapışmaz bir etki sağlar, bu da sürtünme
katsayısını büyük oranda azaltmaktadır. PTFE-Fluid yağ içermez
ve tüm metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır. Kaplama kiri,
tozu ve suyu iter, yağlara, grese ve bir çok kimyasala karşı
dayanıklıdır. Özel formülasyonu sayesinde ve elde edilen NSF onayı
ile WEICON PTFE-Fluid iş güvenliği ve sağlığının geliştirilmesine
katkıda bulunabilir.

Sprey bir çok hassas endüstriyel alanda kalıcı yağlama için
kullanılabilir, örn.: sürgülü ve raylı ve kılavuz sistemlerde, konveyör
bantlar, taşıma silindirler ve slaytlarda, devirme mekanizmalarında,
Kilit ve menteşelerde, kesme aletleri ve paketleme makinelerinde,
plastik yataklardaki miller için, katı madde sızdırmazlığında
kaplama olarak ve sızdırmazlık paketlerinde montaj yardımcısı
olarak.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler PTFE Bazlı, NSF H2-onaylı

Raf ömrü 24 Ay

Renk beyazımsı,Şeffaf

Sıcaklık dayanımı -180 ile +260 °C arası

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11301400-39 PTFE-Fluid 400 ml


