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OBS: Følgende tekst er 
maskinoversat. Intet ansvar for 
fejl! 

Vebatec PTFE 
Trockenschmiermittel 

• Olie- og fedtfri 
• God vedhæftning til forskellige 

underlag 
• Kompatibel med alle almindelige 

Plast 
• Vandtæt, korrosionsbeskyttende 
• Har en friktions- og 

slidreducerende effekt 
• Forhindrer støvdannelse 

(antiklæbende) 

BESKRIVELSE: 
VEBATEC PTFE tørt smøremiddel er et 
ikke-fedtet glidende, adskillende og 
smørende middel. Til sprøjtning på og 
afblinkning (tørring) resulterer i en hård 
en Belægning lavet af 
polytetrafluorethylen specielt Harpiks er 
bundet. Den resulterende belægning 
fungerer som en Forhindrer glidende film 
med knirkende / knirkende lyde. friktion 
og slid reduceres til et minimum. 

EJENDOMME: 
VEBATEC PTFE tørt smøremiddel Kan 
bruges hvor olie eller silikoneholdige 
stoffer Negativ indflydelse efter 
behandling af de pågældende dele ville. 
Som belægning til glideborde og 
glidebaner i træforarbejdningsindustrien. 
Til belægning af Glider og ruller i 
transportområdet. Som et smøremiddel i 
Plast- og tekstilindustrien. Non-stick 
belægning Forme i plastindustrien. Som 
letløbende smøring af forskellige 
materialeparringer. Udgiv film Støbte 
harpiks applikationer. For at fjerne  

 

knirkelyde fra bløde og hårde materialer 
(f.eks. Gummi på glas). Som en 
imprægnering af stærkt absorberende 
materialer etc. 

ANSØGNING: 
Overfladen skal være ren, tør og være 
helt fri for fedt. Ryst dåsen kraftigt. Fra 
ca. 20 - 30 cm Fjernelse af VEBATEC 
PTFE tørt smøremiddel tyndt og spray 
jævnt. Ca. Lad det tørre i 5-10 minutter 
at lade. 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder 
under tryk: Kan sprænge ved 
opvarmning. Forårsager alvorlig 
øjenirritation. Kan forårsage døsighed 
og svimmelhed. Skadelig for organismer, 
der lever i vand, med langvarig effekt. 
Gentagen kontakt kan være for skør 
eller revnet hud. Opbevares 
utilgængeligt for børn nå. Fra varme, 
varme overflader, gnister, åben Holdes 
væk fra flammer og andre 
antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod 
åben ild eller anden antændelseskilde 
spray. Må ikke gennembores eller 
brændes, ikke engang efter Brug. VED 
INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft 
medbring og sørg for uhindret 
vejrtrækning. OM KONTAKT MED 
ØJNE: Forsigtigt med vand i et par 
minutter vaske op. Fjern kontaktlinser, 
hvis det er muligt. Fortsæt skylning. 

http://www.vebatec.de/
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Beskyt mod sollys og ikke Udsættes for 
temperaturer over 50 ° C. 

LEVERINGSFORM: 
400 ml spraydåse 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Form: Aerosol 
• Farve: mælkeagtig / gennemsigtig 
• Temperaturområde: -180 ° C til + 

260 ° C 
• Lagtykkelse: 10 µm 

OPBEVARING + HYLDLIV: 
I uåbnet Originalemballage ved en 
opbevaringstemperatur på -5 ° C til + 30 
° C, 12 måneder. 

BEMÆRK: 
Vores applikationsteknologiske 
anbefalinger som vi baserer på vores 
erfaring efter vores bedste 
overbevisning er ikke-bindende og 
udgør ikke et kontraktligt grundlag 
Retlige forhold og ingen sekundære 
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af 
mangfoldigheden kan ikke alle mulige 
materialekombinationer og konstruktive 
Betingelser kontrolleres. Vi spørger 
derfor vores Produkter til deres 
egnethed til det tilsigtede formål Formål 
med brug på eget ansvar kontrollere. Se 
yderligere sikkerhedsrelaterede 
oplysninger Se det relevante gyldige 
sikkerhedsdatablad. 
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