ՉՈՐ ՔՍԱՅՈւՂ ՍՓՐԵՅ PTFE

Անգույն, չկեղտոտվող չոր
յուղող սփրեյ
Վերացնում է դետալների
ճռճռոցն ու լռվելը
Ապահովում է երկարատև
պաշտպանություն մաշուﬕց
Չոր յուղում
Կեղտը և փոշին չեն ամրանում
Թաղանթի հաստությունը կազմում
է 10µm
Կարող է նույնիսկ օգտագործվել
ճշգրիտ ﬔքենաշինության
բնագավառում:

Գերազանց դիմացկունություն
• Ջերմակայունությունը -180°C-ից ﬕնչև
Արտիկուլ
Փ./հատ

0893 550
1/6

Պարունակությունը

300 մլ

Քիﬕական կազմը

Պոլիտետրաֆլորոթիլեն

Գույնը

Կաթնագույն - թափանցիկ(պաշտպ. շերտ)

Ջերմադիմացկունությունը՝ ﬕն./մաքս.

-180 ﬕնչև 260 °C

Պիտանելությունը՝ արտադրման օրվանից

24 աﬕս

Կիրառման բնագավառները
Նախատեսված է սահող դետալների չոր
յուղման համար: Փոքր կամ ﬕջին
բեռնվածության դեպքում կարելի է
կիրառել ﬔտաղի, պլաստմասսայի և
ռետինի համար: Իդեալական է սահող
տանիքների ու նստարանների ուղղորդիչ
ձողերի, դռան ծխնիների և փականների,
կախովի (թեք բացվող) պատուհանների
ﬔխանիզﬓերի և փականների, կահույքի
ծխնիների, դուրսքաշովի դարակների,
ուղղորդիչ ձողերի, գնդիկավոր
առանցքակալների, էլեկտրական
անջատիչների և այլն չոր յուղման համար:
Խնայողաբար կիրառման դեպքում
կարելի է օգտագործել նաև որպես
առանձնացնող շերտ:

Ցուցուﬓեր
• Օգտագործելուց առաջ շիշը լավ

թափահարել: Սբրեյը բարակ շերտով
տարածել շփման կետերի կամ հոդերի
վրա և թույլ տալ այն՝ չորանալ:

• Չորացման ժամանակահատվածը՝

բարակ շերտով կիրառման դեպքում՝ մոտ
1-2 րոպե

• Չորացման ժամանակահատվածը՝
ավելի հաստ շերտով կիրառվելու
դեպքում՝ 5 րոպե

Ցուցում
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Ծխող անձինք պետք է անպայման
լվանան ձեռքերը՝ սփրեյը
օգտագործելուց հետո: Սփրեյի հետ
շփուﬕց հետո օգտագործված
ծխախոտի գլանակը կարող է դառնալ
առողջական խնդիրների պատճառ:

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիﬓված ﬔր կողﬕց արված թեստերի և ﬔր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր
օգտագործուﬕց առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի
բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ ﬔնք
պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն:
Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ﬔր կողﬕց տրամադրված
խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են ﬔր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք
երաշխավորում ենք ﬔր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ ﬔր կողﬕց արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝
հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

+260°C պայմաններում
(կարճաժամկետ)

• Կայուն է ջրի, թթուների ու

ալկալիների ազդեցության
նկատմամբ:

Առանց հանքային յուղերի
Առանց սիլիկոն

