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PTFE+ Lubricant 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrgekvaliteediline 
kahetoimeline läbitungiv õli 
ja määrdeõli 
polütetrafluoroetüleeniga 
(PTFE), et lahendada 
automäärde nõuded. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toote nr: 84065 - 500ml aerosool 
Toote nr: 85540 - 150ml aerosool 

 
 

Omadused 
• Sisaldab polütetrafluoroetüleeni 
• NSF registreeritud 
• Immuti ja määreõli ühes tootes 
• Mitmeotstarbeline toode 
• Selge formulatsioon 

Eelised 
• Jätab õlise katte isegi ära kuivades 
• Ohutu juhuslikul kokkupuutel toiduga 
• Immutab, jättes õlise katte lähedal paiknevatele 
osadele 
• Vähendab laoseisu  
• Sobib kasutamiseks nähtavatel pindadel 
• Ei tõmba enda külge tolmu ja mustust 

 
 
      Kasutamine 

Üldine määrdeaine, mis sobib 
kasutamiseks kaablitel, vedrustuse 
puksidel, hingedel, ukse lukkudel, siduri 
ja piduri pedaalidel, katuseluugi 
mehhanismidel, kapoti konksul, kapoti ja 
pakiruumi hingedel, istmekangidel, 
bensiinikorgil, õhuklapi ja seguklapi 
ülekandemehhanismil, elektrilistel 
antennidel, roolisamba puksidel, kattega 
kaetud veoauto ratastel, 
käiguvahetuskangil, käiguvahetus kaablitel 
ja enamikel teistel pindadel, kus nõutakse 
kerget immutus- või määrdeainet.  

Kasutusjuhend  
 

1. Raputa pudelit enne kasutamist 
2. Pühi ära tolm pinnalt 
3. Pihusta ainult sinna kus vaja 
4. Lase imbuda  
5. Kasuta pikendustoru raskesti 
ligipääsetavatel pindadel  
6. PTFE+ Lubricant jätab PTFE katte, mis 
jääb õliseks ka peale kuivamist
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MMäääärrddeeõõlliidd  jjaa  iimmmmuuttiidd 

PTFE+ Määrdeõli 
Tehnilised andmed 

 

 

Toote nr: 84065 500ml, 85540 150ml 
 

Säilivusaeg:  24 kuud 
 

Müügiühik: mitmesugune(EA) 
 

Ohutegurid: Äärmiselt tuleohtlik 
 

Lenduvaid ühendeid(VOC): 370g/l 
 

Laovaru kood: PTFE + 
 

Tollitariifikood: 3403 19 19 

Asendav toode: Andmed puuduvad(N/A ) 
 
Koostis: Selge geelimoodi vedelik 
 

Leekpunkt: -40ºC 
 
Temperatuurivahemik: -30°C kuni +220°C 

 

 
 
 
 
 
 

Kaasnevad 
tooted 

Teised toiduklassi kuuluvad tooted - Food Grade Grease (34596); Food Grade 
Grease+ (34948); Perfect Inox (84118); HT Oil (34364) 

 
 

Turustus- 
valdkonnad   Põhilised                                                                                     Teisejärgulised 

 
 
 

Tervisekaitse & Ohutusteave 
 

ÄÄRMISELT 
TULEOHTLIK 
Sisaldab naftat 
(petrooleumit) 

R51/53 Mürgine vees elutsevatele organismidele, võib põhjustada 
veekogudes pikka aega kestvaid kahjustusi R67 Aurud võivad esile 
kutsuda iiveldust ja oksendamist S16 Hoida eemal süüteallikatest – 
Mitte suitsetada S23 Auru/aerosooli mitte sisse hingata S29/56 Ära 
tühjenda kanalisatsiooni, vii see materjal ja konteiner ohtlike 
jäätmete või spetsiaalsete jäätmete kogumispunkti S51 Kasutada 
ainult hästiventileeritavates kohtades 
 
HOIATUS: balloon on  survestatud  –  kaitsta päikesekiirte eest ja mitte hoida 
temperatuuridel üle 50°C.Kasutatud balloone mitte läbi torgata ega tulle visata.

 
 

Kindlustamaks teid meie toodete kasutamisel kõige sobivamate isiklike kaitsevahenditega, soovitab KENT teil järgida enne toote kasutamist selle 
pakendil toodud juhiseid. Kõnealused juhtnöörid on antud teie kaitsmiseks ja KENT varustab teid  kõigi ulatuses isiklike kaitsevahenditega, mille  
hulka kuuluvad kaitseriietus, prillid, kaitseprillid, näokaitsed ja hingamisaparaadid vastavad kõige viimastele  Euroopa nõuetele. Kui vajate nende 
kohta täiendavat teavet, palume helistada meie tasuta telefoninumbrile ja me aitame teid meeleldi.  Telefoninumber on: 0800 136 925 

 
 

     Kasutustingimused ja volitused Käesolev teave on muudetav ilma ette hoiatamata ja              arvatud hooletusest põhjustatud kadude või  kahjustuste eest). Ent  
Ühtki osa käesolevast väljaandest ei tohi paljunda-
da, üle kanda või salvestada, ei elektroonilsel ega 
mehaanilisel teel, või fotokoopiatena, ilma selleks 
eelnevalt antud Barnes Group KENT Ltd. loata. 
Käesolev andmeleht ja selle sisu ("Teave“) kuulub  
kontserni  Barnes Group KENT Ltd. või tema 
kasutusloa valdajale. Kõnealuse teabe kasuta-
mine  muudel eesmärkidel, peale toodete  
tutvustusega seonduva,  
on keelatud. Seni pole ühtki intellektuaalse 
omandiõiguse kasutusluba kooskõlastatud. 

tehtud muudatused asendavad teabe kõigil seni välja  
antud tehnilistel andmelehtedel.  Esitatud andmed on 
loodetavasti täpsed, ent kontsern ei võta enda peale 
vastutust  nende õigsuse ega täielikkuse eest ning  
kasutamisel nende vigadest või puudulikkusest  
põhjustatud tulemuste eest . Andmelehe kasutamisel  
peab vigade vältimiseks kasutaja ise andmete õigsust 
kontrollima.  
Kontsern ei kanna vastutust  teabe ebatäpsusest või 
selle väärast kasutusest tulenevate tagajärgede eest 
(kaasa 
  

see ei piira ega takista kontserni vastutamast tema süü tõttu 
põhjustatud surma või tekitatud kehavigastuste eest.. 
 
KENT on BarnesGroup KENT Ltd. kaubamärk. 

Peakontori  registreeritud asukoht: 
36-48 Queen Street, Horsham, W est Sussex  RH13 5AD 
Inglismaa reg. nr: 1164516  
VAT reg. nr: 887 1228 94 
 
Kõik õigused on kaitstud.  

 
Maaletooja:  KEVAMER A.V. OÜ 

Tallinna mnt 93   80010 Pärnu  
       Tell +372 509 0599   ladu: +372 518 3099  faks/tel: 442 5891  e-post: info@kevamer.ee   www.kevamer.ee 
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