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MAZACÍ PROSTŘEDEK PTFE 
PTFE-Pulverspray 

POPIS Kluzný a separační prostředek bez obsahu tuků na bázi PTFE (polytetrafluorethy-
len, obchodní název – teflon). Se svým dlouhodobým účinkem je univerzálně po-
užitelný, a to především tam, kde by mohly prostředky s obsahem oleje nebo sili-
konu vadit při dalších pracovních postupech, jako jsou např. lakovací práce, nebo 
kde z jiných důvodů nelze tyto prostředky použít. 

VLASTNOSTI  - snadná aplikace 
 - bez obsahu silikonu 

- bez přísad 
- nízký součinitel tření 
- vysoká chemická stálost 
- odstraňuje pískavé zvuky 
- hodí se pro údržbu, ochranu a izolaci 
- výborná tepelná odolnost 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : bílá 
Báze : PTFE 

 Teplotní rozpětí pro použití : -40 – +250 °C 
Hnací plyn : propan, butan 

 Bod vzplanutí : -60  °C 
 Forma : kapalina, aerosol 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Kluzný prostředek pro prakticky každou dílnu. V automobilové oblasti je optimální 
pro mazání navíjecích mechanismů bezpečnostních pásů a vodicích lišt, jako jsou 
např. upevňovací ližiny sedaček. Může se také použít jako kluzný a separační pro-
středek všude tam, kde je možnost vzniku hluku přiléháním různých druhů mate-
riálů, jako jsou např. obklady v interiéru vozidel. V průmyslu je zvláště vhodný při 
zpracování textilu a dřeva pro ošetřování ložisek, vodítek, rolen, řetězů a šroubů. 
Univerzálně je použitelný i v domácnosti. Dobře se hodí jako separační prostředek 
při výrobě plastů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Mazací prostředek PTFE se nastříká na očištěné plochy v tenké a rovnoměrné 
vrstvě. Pokud je potřeba nanést silnější vrstvu, musí se nejprve nechat předchozí 
nanesená vrstva zaschnout.  

POZNÁMKA Po použití spreje je potřeba pročistit ventil dózy jeho profouknutím čistým hnacím 
plynem, a to při otočené dóze dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 2871 GB-DK-FIN-N-S 
 400 ml  aerosolová dóza Obj. č. 3076 D-GB-I-E-P 
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