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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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PTFE lubrifiant fluid

Lubrifiant uscat pentru industria alimentara,
cosmetica, farmaceutica

PTFE-Fluid este un lubrifiant uscat cu un puternic efect antiaderent
si certificare NSF. Acest lucru inseamna ca poate fi utilizat
in industria alimentara si a bauturilor, in cea farmaceutica si
cosmetica.

Datorita proportiei mari de PTFE din compozitia sa, spray-ul are
efect antiaderent ce reduce in mod substantial coeficientul de
frictiune la nivelul suprafetelor acoperite. PTFE-Fluid nu contine
grasimi si adera la metal, plastic si suprafete din lemn. Filmul de
lubrifiant respinge murdaria, praful si apa si este rezistent la uleiuri,
grasimi si multi agenti chimici.

Gratie formulei speciale si certificarii NSF, WEICON PTFE-Fluid
poate contribui la imbunatatirea sigurantei si sanatatii la locul
de munca Spray-ul poate fi utilizat ca si lubrifiant permanent in
multe aplicatii industriale sensibile cum ar fi la sine de culisare
si rulare, ghidaje, transportoare cu banda, role transportoare si
glisiere, mecanisme basculante, zavoare si articulatii, unelte de
taiere si masini de ambalat, arbori la rulmenti din plastic precum si
ca strat de acoperire a sigiliilor solide sau accesoriu pentru sigilarea
ambalajelor.

Date tehnice

Miros aproape fara miros

Caracteristici Pe baza de PTFE cu certificat NSF H2

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea albicioasa, transparenta

Rezistența la temperatură intre-180 si +260 °C

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui
si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11301400-27 PTFE lubrifiant fluid 400 ml


