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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

PRO PTFE DRY-LUBE

PDL

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

pro PTFE DRY-LUBE to nie przyjmujący zanieczyszczeń smar, 
do smarowania na sucho, miejsc wymagających poślizgu, 
narażonych na zabrudzenie pyłami, olejami i tłuszczami. pro 
PTFE DRY-LUBE jest odporny na działanie wody, zasad i 
kwasów, oraz temperaturę w zakresie -60°C do + 250°C. W 
warunkach ekstremalnych jest trwale przyczepny. Uniwersalne 
zastosowanie pro PTFE DRY-LUBE powoduje, że jest on 
stosowany w wielu gałęziach przemysłu.

Postać w 20°C: proszek
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny

pro PTFE DRY LUBE jest szczególnie skuteczny przy 
smarowaniu: linek w pancerzu, łańcuchów i kół napędowych, 
oraz elementów z nimi współpracujących, prowadnic 
szyberdachów, szyn siedzeń samochodowych, zawiasów 
drzwiowych i okiennych, zamków, drzwi przesuwnych, 
mechanizmów okien uchylnych, zawiasów meblowych, łożysk 
kulkowych, przełączników elektrycznych, oraz wszystkich 
elementów pracujących pod lekkim i średnim obciążeniem. 
Ponadto doskonale sprawdza się w kabinach lakierniczych i 
jako środek zapobiegający przyleganiu tworzyw sztucznych. 
pro PTFE DRY-LUBE działa skutecznie nawet po długim czasie 
nie używania pokrytych wcześniej elementów. Jest bezpieczny 
dla tworzyw sztucznych i gumy.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                 Nazwa                       Opakowanie                      Rodzaj
PDL                   pro PTFE DRY-LUBE          aerozol 400ml                     smary

PTFE
DRY-LUBE

SUCHY SMAR
DO EKSTREMALNYCH

PRZEMYSŁOWYCH ZASTOSOWAŃ

pro

Odporny na temperaturę od -60°C do +250°C

Beztłuszczowy, antystatyczny i nie brudzący
Nie przyjmujący zanieczyszczeń

Odporny na sól, wodę, parę wodną, opary chemiczne, 
roztwory soli i rozpuszczalniki


