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Açıklama
BOSS PTFE-Sprey gressiz, PTFE bazlı, mükemmel kaydırıcı özelliğine sahip kuru yağdır. 
BOSS PTFE Sprey tüm metallere, plastiklere ve ahşap yüzeylere yapışır. Yüksek PTFE 
içeriği sürtünme katsayısını büyük oranda azaltmaktadır. Kiri, tozu ve suyu iter, yağlara, 
grese ve pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır.
BOSS PTFE Sprey çarklar ve kılavuzlar, konveyör kayışları, taşıma 
röleleri, sürgüler, pencereler, kesme aletleri ve paketleme makineler 
inde kullanılabilir. Kullanım alanlarına örnek olarak: Plastik yataklar-
daki miller için kalıcı yağ, muhtelif sızdırmazlık contalarında (Kağıt, 
mantar vs...) su itici özelliği sayesinde kaplayıcı olarak kullanılabilir. 
Yağ ya da gres yağına izin verilmeyen durumlarda kullanılır

Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

Boss ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere 
ve talimatlara uyulmalıdır.

Ambalaj

500mL, sürükleyici gazlı basınçlı sprey. 

Teknik Bilgiler

Renk:
Koku:
Sıcaklık Dayanımı:
Raf Ömrü:
Özellikler:

Beyaz
Kokusuz
-180°C / + 250°C
5 yıl
PTFE bazlı

NOT
Buradaki bilgiler, BOSS INDUSTRIAL laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. BOSS INDUSTRIAL in kontrolü altında olmayan metotlardan 
dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu BOSS INDUSTRIAL üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek 
kullanıcının sorumluluğundadır. BOSS INDUSTRIAL, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya 
ima edilen bütün garantileri onaylamaz. BOSS INDUSTRIAL, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etme 

Uygulama 

Yüzeyleri temizleyiniz. Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi duyana kadar çalkalayınız.
Sorunsuz püskürtme işlevi içinürünü oda sıcaklığına getiriniz. Yaklaşık 25 cm mesafeden 
temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine püskürtünüz. Sonrasında ilgili emniyet hükümlerini 
yerine getirerek çalışır vaziyette de uygulanabilir. Uygulama yapılması gereken alanlar 
yağdan arınmış, kuru ve temiz olmalıdır

BOSS PTFE KURU YAĞLAMA
Teknik Data Belgesi


