
PTFE+ Lubricant
Kõrge kvaliteediga kolmiktoimega määre, mis tungib pinda, määrib ja loob libestava PTFE-katte. Pakub
tugevat, kuiva ja pikaajalist kaitset.

T/N Toode S/C Pakend

84065 PTFE+ Lubricant PTFE+ 500 ml aerosool pikenduskõrrega
85540 PTFE+ Lubricant PTFE+ 150 150 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Jätab kõikidele pindadele PTFE katte – jätab kauakestva
libestava toime, isegi pärast lahustite haihtumist
• NSF H1 registreeritud – ohutu kokkupuutel toiduga
• Pindatungija ja määre ühes tootes – tungib kitsastesse
kokkupuute kohtadesse, jättes libestatud pinna
• Läbipaistev koostis – saab kasutada nähtavatel aladel

Kasutamine

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. 

Juhised

1. Enne kasutamist raputage aerosooli korralikult.
2. Puhastage pind pindmisest roostest.
3. Piserdage soovitud alale.
4. Laske tootel imbuda.
5. Kasutage raskesti ligipääsetavatel aladel pikenduskõrt.
6. PTFE + määre jätab PTFE kihi, mis libestab isegi kuivades.



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.
.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Alus: Polütetrafluoroetüleen

Sisaldus: Geelilaadne vedelik

Värv: Valkjas

Parim enne: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3403 1990

VOC: 298 g/l

Erikaal: 0.705 g/ml 25oC

Temperatuuritaluvus:

Pidevalt: -30oC kuni +220oC

Ajutiselt: Puudub

REV: 31/03/2016

NSF Reg Nr: 130463 H1

(Juhuslike kokkupuudetega määrded)


