X1 PTFE SPRAY
Et rent og let smøremiddel med PTFE
Ekstremt gode belastningsegenskaber
Indeholder PTFE
Vandafvisende
Meget lav friktionskoefficient
Tåler temperaturer fra -40° C til 120° C
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X1 PTFE SPRAY 1618
BESKRIVELSE
X1 PTFE spray 1618 er en meget ren og let smørende olie, som
indeholder PTFE. Denne spray anvendes, hvor der er behov for et
smøremiddel, som lægger et rent, let og tørt lag på emnet.
Indeholder BoroTecX™.
Produktet har enestående smørende og vandafvisende egenskaber.
X1 eXcellent PFTE spray er H1 godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien.

ANVENDELSE
Til smøring af hængsler, skinner og gear. Ideelt til luftværktøj og
andet småmateriel. Et rent produkt, og derfor velegnet til brug
indvendig i biler mv. Til smøring af haveredskaber og –maskiner.
Ideelt til industrisy- og strikkemaskiner.

TEKNISKE DATA
Varmemodstand:

-40° C til +120° C

OVERFLADEFORBEREDELSE
Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed.
Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

ARBEJDSBETINGELSER
Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C.
Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

SIKKERHEDSDATA
Læs sikkerhedsdatablad samt informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret
rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 17.10.2019
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i
det tekniske datablad.
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