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CT FLON AL
TÖBBFUNKCIÓS TEFLON

KENŐANYAG

AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA

MEGHATÁROZÁS

TEFLON®-alapú, extrém nyomásálló zsír élelmiszeripari használatra.

ELŐNYÖK

CT FLON AL rendkívül jól ellenáll a víznek, a párának és a nedvességnek. 
A Teflon® tartalom jelentősen javítja a súrlódási együtthatót, jól használható mind statikus, mind dinamikus 
kenéshez. A mikronizált részecskéknek köszönhetően a kenőanyag a legkisebb helyekre is behatol. 
A Teflon® miatt a kenési teljesítmény magas hőmérsékleten is garantált, ez lehetővé teszi a száraz kenést 
szélsőséges körülmények között is. A Teflon® adalék javítja a kenőanyag vízálló képességét. Tapadás- és 
korróziógátló adalékokat tartalmaz. A CT FLON AL összetétele lehetővé teszi a ritkább kenést. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Golyóscsapágyak, tűk és görgők, főcsapágyak, zsanérok, különböző anyagmozgatási és szállítási eszközök, 
berendezések, mezőgazdasági gépek, és minden olyan eszköz kenésére/zsírozására alkalmas, melyek
nagy eséllyel élelmiszerekkel érintkezhetnek. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szappan................................................................................kalcium komplex 
Üzemi hőmérséklet .............................................................. -40°C és +170°C között 
Szín ......................................................................................elefántcsont
Cseppenési pont (NFT 60-102) ............................................+220°C 
NLGI osztály .........................................................................1/2 
A penetráció mélysége 60 ütés után (NFT 60-132)…………290 
Hegesztési terhelés 4 golyós EP teszt (ASTM D 2596) ……>350 kg
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.



TECHNIKAI ADATLAP
TDS 618 / Index 02 – 03/06/2013

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa az alkatrészeket.

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack Ref. 4618 A4 x 12
400 g kazetta Ref. 3618 C4 x 12
1 kg doboz Ref. 3618 B7 x 6
5 kg vödör Ref. 3618 S1 x 2

TANÚSÍTVÁNY

 InS A1 Regisztrációs szám: 1795161

 NSF H1 Regisztrációs szám: 140136
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


