
Teflonsko mazivo

LASNOSTI

Podmazuje in ščiti površine pred vlago in umazanijo. Daja odlično zaščito pred korozijo in
podaljšuje čas do naslednjega podmazovanja. Ko mazivo izgine, teflon prevzame vlogo
maziva za še nekaj časa. Kompatibilno je s različnimi vrstami plastike in ne poškoduje
barvane površine. Odporno je na slabe kisline in luge pa tudi na slano vodo. Ne vsebuje
silikona.

PODROČJE UPORABE

Produkt je namenjen podmazovanju strojev (preventivno vzdrževanje) za preprečevanje
trenja med premičnimi površinami kot so tečaji, zgibi, vsi premikajoči deli.... Lahko se
uporablja na temperaturah od -15°C do +150°C, začasno do +200°C.

TEHNIČNI PODATKI

Vonj: karakterističen
Barva: bela
Temperaturna obstojnost: -15 ° C do +150 ° C, začasno do +200 ° C.

NAVODILA ZA UPORABO

Dozo pred uporabo dobro pretresemo. Nanesemo na čisto in suho površino. Dozo držimo
15 do 20 cm od površine na katero nanašamo mazivo.

PAKIRANJE

• aerosol doze 400 ml

SKLADIŠČENJE

2 leti (+10°C do +20°C).
Doze skladiščiti v pokončni legi.

VARNOSTNA OPOZORILA

Zelo lahko vnetljivo. Dražilno. Draži kožo. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik s kožo.
Ne izprazniti v kanalizacijo – snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali
posebnih odpadkov. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati
embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim
od 50 şC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali
žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev
in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe. Pr
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