
Olej PTFE Teflon w aerozolu 500 ml

Uniwersalny smar posiadający wyjątkową mechaniczną i termiczną stabilność, przeznaczony do

stosowania na części ruchome z metalu i plastiku.

Olej teflonowy PTFE firmy MOTIP jest olejem o bardzo dobrych właściwościach penetrujących. Olej ten

idealnie nadaje się do smarowania części mechanicznych z metalu lub tworzywa sztucznego. Olej PTEF

ma bardzo niski współczynnik tarcia, gładką strukturę i doskonale przylega do powierzchni. Jest

odporny na czynniki atmosferyczne, słabe kwasy i zasady. Skutecznie chroni powierzchnie przed

zużyciem i sklejaniem. Preparat odporny jest na wysokie ciśnienie i ekstremalne temperatury od -30°C

do +160°C. 

Olej PTFE zapewnia trwałe smarowanie elementów bardzo obciążonych. Preparat ten nadaje się

również przy smarowaniu zawiasów drzwiowych, szyn siedzeń, rolek tocznych i trzpieni, taśm

drzwiowych, łańcuchów, cylindrów zamków, drążków itp.

Dzięki specjalnej dyszy o długości 10 centymetrów preparat można stosować w dowolnej pozycji
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puszki oraz precyzyjnie nanieść na powierzchnię.

 Zalety:

do smarowania części mechanicznych z metalu lub tworzywa sztucznego,

ma bardzo niski współczynnik tarcia,

doskonale przylega do powierzchni,

odporny na czynniki atmosferyczne, słabe kwasy i zasady,

odporny jest na wysokie ciśnienie i wysokie temperatury od -30°C do +160°C. 

Bardzo ważne jest, aby powierzchnię dokładnie wyczyścić. Po naniesieniu preparatu odczekać, aż do

odparowania. W razie konieczności nałożyć kilka cienkich warstw.

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli

technicznych: wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do

smarowania i montażu.

Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy

specjalistycznej jest całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli

technicznych. Jako lider na rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące

się sprzedażą i dystrybucją w 12 krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80

milionów aerozoli.

Dane techniczne

Pojemność: 500 ml
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