SEP

SLIDE PRO

STRAT PROTECTOR ŞI
LUBRIFIANT DIN PTFE

INFORMAŢII GENERALE

• Calităţi unice de lubrifiere uscată
• Uscare rapidă in aprox. 5 minute
• Efect anti-adezivare şi anti-static contra
murdăriei
• Rezistenţă la zgâriere şi la impact
• Proprietăţi excelente de separare şi de
protecţie
• Previne uzura prin frecare sub sarcină
• Stratul este flexibil şi rezistă la
temperaturi
• Se evită lipirea sigilanţilor şi a
elastomerilor
• Aderă pe suprafeţe din lemn, metal,
sticlă, plastic, elastomeri, poliolefină,
cauciuc, hârtie etc.

SLIDE PRO este un lac protector cu rol de lubrifiere
pe bază de PTFE cu proprietăţi termoplastice. Potrivit
pentru tratamentul suprafeţelor supuse
la frecări.
SLIDE PRO se poate aplica în locuri unde produse cu
conţinut de silicon nu sunt acceptate sau unde avem
temperaturi ridicate sau sarcini. Formează
un strat subţire transparent protector pe

discurile de tăiere, pe unelte şi pe părţi de maşini.
Previne lipirea răşinilor, a cerii, a adezivilor şi a
reziduurilor de răcire pe suprafeţe.
SLIDE PRO este folosit ca şi agent demulant în timpul
deformărilor plasticelor, a proceselor cu elastomeri,
lăcurirea metalelor şi a plasticelor sau în operaţii de
turnare sau injectare.

INFORMAŢII TEHNICE
Aspect: lac translucid
Tipul lubrifiantului solid: PTFE
Tipul liantului: răşini termoplastice flexibile
Punct de inflamabilitate: < 0 °C
Gama de temperatură: -30°C la 230°C
Presiunea vaporilor : 300kPa (3 bar)
Timp de uscare: uscare praf: 5 min/

uscare totală: 30 la 120 min
Acoperire: 125 ml /m²
Coeficient de frecare: 0.07
Durată de valabilitate: 12 luni
Măsuri de siguranţă: consult Fişa de Securitate
(a se proteja de temperaturi mai mari de 50°C)

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• Aplicaţii: Elimină uleiuri sau vazeline din industria
plastică sau a lemnului, cum ar fi sertarele
dulapurilor, uşi, obloane, jaluzele etc. Pentru
suprafeţe în frecare incompatibile cum ar fi
plastic/metal, aluminiu/oţel inox, plastic/plastic şi
alte aplicaţii cu cauciuc.
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• Folosinţă: SLIDE PRO aderă perfect doar pe
suprafeţe foarte bine degresate şi curate.
Degresarea ultrasonică este recomandată pentru
rezultate foarte bune. De la o distanţă de 20 - 30
cm aplicaţi uniform. Aplicaţi o cantitate foarte
mică, pentru a evita straturi groase. Produsul este
perfect uscat după 5 minute. Aşteptati 2 ore
înainte de utilizare.
Conţinut
400 ml

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă
pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi
refuză să asigure garanţii pentru consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard
de vânzare ale produsului. În niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinţă
neadecvată sau din vânzarea produsului către alt
client.
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