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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec PTFE 
Trockenschmiermittel 

• Yağ ve yağ içermez 
• İyi yapışma farklı yüzeyler 
• Tüm yaygın olanlarla uyumlu 

Plastikler 
• Suya dayanıklı, korozyon önleyici 
• Sürtünme ve aşınmayı azaltıcı 

etkiye sahiptir 
• Toz oluşumunu engeller 

(yapışkan olmayan) 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC PTFE kuru yağlayıcı yağsız 
bir kaydırma, ayırma ve yağlama 
maddesidir. İçin püskürtmek ve yanıp 
sönmek (kurutma) sert bir sonuç verir 
Özel politetrafloroetilenden yapılmış 
kaplama Reçineler bağlıdır. Ortaya çıkan 
kaplama, bir Filmin gıcırdama / 
gıcırdama seslerinin kaymasını önler. 
sürtünme ve aşınma minimuma indirilir. 

ÖZELLİKLER: 
VEBATEC PTFE kuru yağlayıcı Yağ 
veya silikon içeren ajanların olduğu 
yerlerde kullanılabilir İlgili parçaların 
işlenmesinden sonra olumsuz etki olur. 
Kayar masalar ve kızaklar için kaplama 
olarak ağaç işleme endüstrisi. Kaplama 
için Taşıma alanında kızaklar ve 
makaralar. Yağlayıcı olarak Plastik ve 
tekstil endüstrisi. Yapışmaz kaplama 
Plastik endüstrisindeki kalıplar. Kolay 
çalışan yağlama çeşitli malzeme 
eşleşmeleri. Filmi yayınla Dökme reçine 
uygulamaları. Yumuşak ve sert 
malzemelerden (ör. Kauçuk) gıcırdama 
seslerini ortadan kaldırmak için cam 

üzerine). Yüksek emici malzemeler için 
emprenye olarak vb. 

UYGULAMA: 
Yüzey temiz, kuru ve tamamen yağsız 
olun. Kutuyu kuvvetlice sallayın. 
Yaklaşık 20-30 cm VEBATEC PTFE 
kuru yağlayıcı ince ve eşit olarak 
püskürtün. Yaklaşık. 5-10 dakika 
kurumaya bırakın izin vermek. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: 
Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz 
tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve baş 
dönmesine neden olabilir. Suda yaşayan 
organizmalar için zararlıdır. uzun süreli 
etki. Tekrarlanan temas çok kırılgan 
olabilir veya çatlamış cilt. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın 
ulaşmak. Isıdan, sıcak yüzeylerden, 
kıvılcımlardan, açıktan Alevlerden ve 
diğer ateşleme kaynaklarından uzak 
tutun. Değil Sigara içmek. Açık aleve 
veya başka bir ateşleme kaynağına karşı 
değil sprey. Sonra bile delmeyin veya 
yakmayın. Kullanın. SOLUNMASI 
HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın 
engelsiz nefes almayı sağlayın ve 
sağlayın. İLETİŞİM ÜZERİNE 
GÖZLERLE: Birkaç dakika su ile 
dikkatlice bulaşık yıkamak. Mümkünse 
kontak lensleri çıkarın. Durulamaya 
devam edin. Güneş ışığından koruyun 
ve değil 50 ° C'nin üzerindeki 
sıcaklıklara maruz bırakın. 

http://www.vebatec.de/
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TESLİMAT FORMU: 
400ml Sprey kutusu 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Form: aerosol 
• Renk: sütlü / şeffaf 
• Sıcaklık aralığı: -180 ° C ila + 260 

° C 
• Katman kalınlığı: 10 µm 

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ: 
Açılmamış olarak Orijinal ambalaj, -5 ° C 
ile saklama sıcaklığı arasında + 30 ° C, 
12 ay. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları ve yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu 
için ürünler Kendi sorumluluğunuzda 
kullanım amacı Kontrol. Güvenlikle ilgili 
daha fazla bilgiye bakın Lütfen ilgili 
geçerli güvenlik veri sayfasına bakın. 
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