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Filmréteget képez

PTFE tartalom
 

Tartós kenőhatás, hosszabb 
kenések közötti időintervallum. 

NSF H1 - No. 162278

A Masterchem FS Lube PTFE egy tiszta, szagtalan, íztelen fehér zsír magas teflon tartalommal a nyitott 
mechanizmusok kenéséhez mezőgazdasági és élelmiszeripari felhasználásra. Nagy szilárd kenőanyag 
tartalom, kiemelkedő filmképző képességgel, rendkívüli nyomásálló, kopásgátló, korróziógátló, kiváló 
ellenállás a vízpermettel és a gőzzel szemben Kifejezetten a jelentős rezgés- és nyíróhatásnak kitett 
mechanikai alkatrészek kenésére fejlesztették ki. Aeroszol formában mozgó mechanizmusokon vagy 
alkatrészeken történő alkalmazásra legkisebb súrlódási együtthatóval rendelkezik. Erőteljes behatoló ké-
pesség. Nem vonzza magához a port és a szennyeződéseket. Nagyon tartós. Nem tartalmaz szilikont. 
Univerzális felhasználást biztosít. Nagy hőmérséklettűrés -20°C-tól +160°C-ig. NSF H1 regisztrációval. 

FIGYELMEZTETÉSEK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• tejüzemek
• palackozó üzemek
• kartondoboz gyártó cégek
• vágóhidak
• konzervgyárak
• műanyag üzemek
• sörgyárak
• hagyományos hajtóművek, egyenes hajtómű, 
  hengeres fogaskerekek, csigahajtóművek.

• vezető rendszerek, oszlopok, csúszósínek.
• szivattyúk, szelepek, tömb- vagy kapuszelepek.
• magas film alakító kapacitás, rendkívüli nyomás,  
   kopásgátló, korróziógátló kiváló ellenállás a vízper  
   mettel és a gőzzel szemben 
• mechanikai alkatrészek hosszantartó kenőanyaga  
   magas számú működő ciklusokkal, hosszabb kenések   
   közötti időintervallum 

TECHNIKAI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok Értékek Standard

Sűrűség 25 °C-on 920 kg/m3 NF T 30 020

Szilárd kenőanyag tartalom  10% PTFE 10µ 
NLGI osztály 2 National Lubricating Grease Institute

Szavatossági idő 5 év
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A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, 
megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres 
állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra 
permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! 
Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű 
használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!


