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TEKNISK DATABLAD

Produktnavn: Fødevaregodkendt Food-Tek Dry PTFE Spray
Original produkt navn: Food-Tek Dry PTFE Spray

En ren, fødevaregodkendt, ikke-giftig, tør film, non-stick, lavfriktionsspray tilfødevarer, drikkevarer, 
farmaceutiske og andre rene industrier

Beskrivelse:
Dry PTFE Spray er et fødevaregodkendt, rent, ikke-giftigt, non-stick smøremiddeludviklet til smøring 
af slisker, led, stifter, roterende og små bevægelsesdele og åbne lejer. Dry PTFE Spray er en 
usædvanlig alsidig, lugtfrit smøremiddel som ikke tiltrækker støv og snavs, med en fremragende 
temperatur område til +270°c.

Anvendelsesområde:
Industriel: Knaster, følgere, transportører, rutsjebaner og slisker, led og stifter, åbne lejer og andre 
bevægelige dele.

Ryst dåsen grundigt før brug. Påfør en tynd jævn belægning på overfladen fra ca. 15-30 cm. Påfør tør 
PTFE Spray sparsomt. Opbevares på et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys. Opbevarings 
temperaturen skal være under 50°c.

Virkninger og fordele:

• NSF H1 Registeret
• Bredt temperaturområde fra -20°C til + 270°C.
• Tørsmøring - tiltrækker ikke støv og snavs
• Frmragende anti-stick egenskaber  Holder produktionshastigheden høj
• Total tør film - vil ikke stresse crack plastik

Food-Tek Dry PTFE Sprayer NSF 3H, H1 registreret. Produktet indeholder ingen allergener, genetisk 
modificerede ingredienser og indeholder ikke nøddeolie eller nøddeolie-derivater.

Disse data leveres i god tro, men uden garanti. Vi påtager os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt 
ethvert ansvar for tab, skade eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet 
med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af dette produkt. Dette tekniske datablad er ude-
lukkende udarbejdet  til det angivne produkt og bør ikke referer til andre produkter.
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Egenskaber:
Udseende: Tynd tør film

Farve:  Hvid

Basisolie:  Opløsningsmiddel med bundet PTFE suspension

Drivmiddel:  Kulbrinte

Duft:  Lugtfri

Viskositet:   < 10 cSt.

Massefylde:  0,966

Temperaturområde:  -20°c til +270°c

Disse data leveres i god tro, men uden garanti. Vi påtager os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt 
ethvert ansvar for tab, skade eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet 
med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af dette produkt. Dette tekniske datablad er ude-
lukkende udarbejdet  til det angivne produkt og bør ikke referer til andre produkter.
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