
Dry Lube
Läbipaistev, PTFE-baasil kuiv määre plastikust, kummist, metallist ja kangast materjalidele.

T/N Toode S/C Pakend

50180 Dry Lube SDL 400 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Täiesti kuiv – ei kleepu tolmu ega mustusega
• Ei jäta plekke – ei kahjusta pehmet polstrit
• Ohutu värvil, kummil ja plastikul kasutamiseks
• Veekindel – ei tule pestes maha
• Temperatuuritaluvus -40oC kuni +260oC, saab kasutada
peaaegu kõikjal

• Silikoonivaba – Ohutu kasutada keretöökodades

Kasutamine

Dry Lube on läbipaistev, plekivaba ja polütetrafluoroetüleenil põhinev määre. Toote teeb omapäraseks see, 
et pärast lenduvate osade hajumist on lõpptulemus kuiv. Sobib siinidele, armatuurlaua kriuksumise puhul, 
päikesevarju ratastele, istme rullikutele, elektripindadele, kummitihenditele, roolisamba puksidele, 
turvavöödele, kojameestele (sujuvaks tööks), kaldpindadele libestuseks, staatilise elektri eemaldamiseks
pidadelt, tulirelvade hoolduseks, tõmbelukkudele, kardina ratastele ja ukselukkudele.

Kasutada võib ka haagissuvila varikatuste liikumisratastel ja lukkudel, masinate mündi sisestamiskohtadel
ning saagimispukkidel (et puu ei jääks juhikute külge).
Dry Lube sobib keretöökodadele täiuslikult, kuna on silikoonivaba ega tõmba ligi tolmu ega mustust.

Juhised

1.Enne kasutamist raputage korralikult.
2.Pihustage pinnale 8–12 cm kerge kiht (vajadusel kasutage pikendustoru)
3.Oodake, kuniks on kuivanud.
4.Vajadusel pihustage teine kiht.



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: Vedelik

Värv: Valkjas

Parim enne: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3403 9900

VOC: 648 g/l

Erikaal: 0.705 g/ml 25oC

Temperatuuritaluvus:

Pidevalt: -40oC kuni +260oC

Ajutiselt: Puudub
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