
PTFE SPRAY
LUBRIFIKANT PER METALE DHE PJESE PLASTIKE

Përfitimet

• Rezistent ndaj ujit

• PH neutral

• Largon ujin

• Ndalon veshjen dhe fërkimin

• Stabilitet i shkëlqyer mekanike dhe termik

• Faktor shumë i ulët fërkimi

• Ngjitje e shkëlqyeshme

• Rezistencë ndaj ndikimeve të motit

• Resistent ndaj acideve dhe bazave të dobëta

• Struktur e lubrikantit e imët (madhësia e grimcave 
përafërsisht 5 mikrometra)

• Aplikim me sprai

Përshkrimi i Produktit

PTFE Spray

Përmbajtja 400 ml

Bazë Vaj mineral

VOC-përmbajtës
Përafërsisht 60% 
w/w

Ngjyra Transparent e bardhë

Aroma Karakteristike

Dendësia relative në 20 ° C 0.88 g/ml

Sprucimi 1.34 g/sec

Presioni i avullit në 20 ° C 3 deri në 4 bar

Testi-EP 4 pika ASTM D2596 3430 N

Testi-Veshje 4 pika ASTM D2266 <0.4 mm

Rezistent ndaj temperaturës -50°C up to +250°C

Ph-vlera Neutral

Përdorimi

Rymax PTFE Sprai është një llak i padukshëm me shumë qëllime 
jo-toksike PTFE për përdorim si një agjent anti-korozioni. Ai është 
veçanërisht i përshtatshëm për aplikimet që veprojnë në industrine 
ushqimore, farmaceutike ose aplikime të tjera të pastra, ku lubrifikantët 
e ‘lagur’ nuk mund të tolerohen. Ofron një shkëlqim, jetë të gjatë, 
shtresë lubrifikimi tërësisht të thatë për të gjitha llojet e aplikacioneve.

Përfitimet

• Rrotat e zinxhirit  Rrotë me dhëmbë

• • Mbajteset e derës Pompa vakumi industrial

• • Gardh  Udhëzues rrëshqitës

• • Mentesha  Bravë

• • Makineri bujqësore (Makineri ushqimore)

Si ta përdorim?

Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet në paketim dhe veproni 
në përputhje me rrethanat. Aerosoli duhet të ketë temperaturën e 
ambientit. Temperatura më e mirë e përpunimit 5 deri në 30 ° C. Para 
përdorimit, shkundeni aerosolin.

Aplikoni PTFE Sprai në një shtresë të hollë. Vajosja optimale arrihet 
pas avullimit të tretësit.
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