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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-Sprey

Gressiz, harika kayıcı özellikler (yapışmaz)

WEICON PTFE-Sprey gressiz, PTFE bazlı, harika kayıcı özelliklere
sahip kuru yağdır. WEICON PTFE Sprey tüm metallere, plastiklere
ve ahşap yüzeylere yapışır. Yüksek PTFE içeriği sürtünme
katsayısını büyük oranda azaltmaktadır. Kaplama kiri, tozu ve suyu
iter, yağlara, grese ve pek çok kimyasala dayanıklıdır.

PTFE Sprey çarklar ve kılavuzlar, konveyör kayışları, taşıma röleleri,
sürgüler, pencereler, kesme aletleri ve paketleme makinelerinde
kullanılabilir. Aynı zamanda plastik yataklardaki miller için kalıcı
yağ olarak, kağıt, mantar sızdırmazlık maddelerinde ve sızdırmazlık
paketlerinde su iten kaplama olarak, silikon içeren ayırıcıların yerine
ve yağ ya da gres yağına izin verilmeyen ya da bu yağların
istenmediği durumlarda kullanılır.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler PTFE bazlı

Raf ömrü 24 Ay

Renk beyaz

Sıcaklık dayanımı -180 ile +250 °C arası

ISSA-Kod 53.402.13

IMPA-Kod 450827

İşleme
Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyiniz ve yağdan arındırın.
Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek
kadar kutuyu çalkalayın. Yaklaşık 20 cm’lik mesafeden temiz ve
kuru yüzeye püskürtün. Uzun süreli kullanımlarda kutuyu yeniden
çalkalayın. Kaplama oda sıcaklığında ( 20 ° C) ve yaklaşık 10 dakika
sonra toz tutmayacak kadar kurur.

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:
11300400-39 PTFE-Sprey 400 ml


