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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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PTFE-Fluid

Vetvrij droogsmeermiddel voor gevoelige sectoren

WEICON PTFE-Fluid is een speciaal droogsmeermiddel met sterke
anti-hecht werking en beschikt over een NSF goedkeuring voor
gebruik in de levensmiddelenindustrie. Daardoor kan het product
gebruikt worden in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en
in de farmaceutische- en cosmetische industrie.

Dankzij het hoge PTFE aandeel biedt de spray een anti-
hecht werking en is de wrijvingscoëfficiënt van gecoate
oppervlakken aanzienlijk verminderd. PTFE-Fluid hecht aan alle
metalen, kunststoffen en houten oppervlakken. De coating is
vuil-, stof- en waterafstotend,  en oliën-, vetten-,tegen vele
chemicaliën-bestendig. Door de speciale receptuur en de daaruit
resulterende NSF goedkeuring, draagt WEICON PTFE-Fluid bij
aan de verbetering van de veiligheid op de werkplek en de
gezondheidsbescherming.

De spray kan worden gebruikt als een permanente smering
in vele gevoelige industriële gebieden, zoals op schuif- en
looprails en geleiders, op transportbanden, transportrollen
en -banen, op kantelmechanismen, sloten en scharnieren,
op snijgereedschappen en verpakkingsmachines, voor assen
in kunststoflagers, als coating  en als montagehulp voor
afdichtingsverpakkingen.

technische gegevens

Geur Bijna geurloos

Kenmerken PTFE-basis, NSF, H2-goedkeuring

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur Witachtig, transparant

Temperatuursbestendigheid -180 - +260 °C

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11301400-22 PTFE-Fluid 400 ml


