
Kir ve toz bırakmayan kuru 
yağlama maddesi.

Gıcırtıları, sürtünmeleri ve zor 
hareketleri ortadan kaldırır
Uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır.

10 µm yüzey kaplaması
Hassas mühendislik uygulamalarındaki 
en küçük toleranslar için bile 
kullanılabilir.

Çok yüksek direnç
• -180°C ile +260°C arasındaki 

sıcaklıklara dayanıklıdır (kısa süreli)
• Su, asitler ve alkalilere karşı kalıcı 

olarak dayanıklıdır

Mineral yağ içermez

Silikon içermez

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. 
Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. 
Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma 
veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı 
olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. 
Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Art.-Nr. 0893 550 
Amb./Ad. 1/6

İçerik 300 ml

Kimyasal baz Politetrafloroetilen

Renk Sütlü-saydam (koruyucu film)

Min./Maks. sıcaklık dayanımı -180 ila 260 °C

Üretimden itibaren raf ömrü 24 Ay

Kullanım alanları:
Sürtünme noktalarında kuru yağlama 
için uygundur. Düşük ve orta dereceli 
yükler altındaki metaller, plastikler, 
kauçuk vb. için kullanılabilir.
Kayar tavan ve koltuk rayları, kapı 
menteşeleri ve kilitleri, sürgülü kapılar, 
pencere eğme mekanizmaları, pencere 
kilitleri, mobilya menteşeleri, çekmeceler, 
kılavuz rayları, rulmanlar, elektrik 
düğmeleri vb. için idealdir.
Ayrıca ekonomik olarak uygulanırsa 
ayırma maddesi olarak da uygundur.

Kullanım şekli:
• Kullanmadan önce kısa bir süre 

çalkalayınız. Sürtünme noktalarına 
veya ek yerlerine ince bir tabaka 
püskürtünüz ve kurumaya bırakınız.

• İnce bir uygulama için kuruma süresi 
yaklaşık 1 – 2 dakika.

• Kalın bir uygulama için kuruma süresi 
yaklaşık 5 dakikadır. 

Uyarı
Sigara içenler kullandıktan sonra ellerini 
yıkamalıdır. Kirlenen tütün ürünlerini 
kullanmak sağlıkla ilgili sorunlara neden 
olabilir. 

KURU YAĞLAMA SPREYİ PTFE
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