
MEGHATÁROZÁS

A TEFLISS 2 egy TEFLON®-alapú tapadásmentes kenőanyag.

ELŐNYÖK

A TEFLISS 2 gyorsan száradó filmréteget képez, amely nagyon jól tapad minden felületen, gyakorlatilag 
színtelen, száraz és sima tapintású.
A TEFLISS 2 nem hagy foltot, víz- és olajálló, tapadásmentes kenőanyag.
A TEFLISS 2 kémiai szempontból inert (közömbös, nem lép reakcióba más anyagokkal), ellenáll a legtöbb 
savnak és hőstabil. Minden anyaghoz, így fémekhez, műanyagokhoz, fához, üveghez, bőrhöz és papírhoz is 
jól tapad. A hatályos előírásoknak megfelelő alapanyagokból áll.
Ez a száraz kenőanyag kiválóan használható poros környezetben, mivel a részecskék egyáltalán nem 
tapadnak meg a kezelt felületeken, nemúgy, mint az olajok és zsírok esetében. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

• KENŐANYAG: különböző kis mozgó alkatrészeknél, amelyek száraz kenést igényelnek – fióksínek,
automata elosztók, forgó vagy csúszócsuklók esetében az összeszerelés megkönnyítése és a beragadás
elkerülése érdekében – mindenféle irodai berendezésnél.
Gépjárművek (zsanérok, zárak, ajtócsuklók stb.)
Láncok kenése rendkívül hideg körülmények között.
Megakadályozza a megtapadást és egyúttal formaleválasztó szer.
Különösen hatékony az epoxigyanták esetében.
A textiliparban a termék megakadályozza a por és a szöszök megtapadását, és megkönnyíti a formákon
való elcsúszást.
Elektromotorokban védi a tekercseket a nedvességtől és megakadályozza a por felhalmozódását.

A nyomdaiparban a matricákon, hengereken, hajtogatógépeken stb. használható.
• VÉD A NEDVESSÉGTŐL és az oxidációtól. Repülőgépipari és autóipari használatra is alkalmas. 

A TEFLISS 2 javítja a vezetékek szigetelését és megakadályozza a csatlakozók korrózióját.
Használható nyomtatott áramköri lapokon is, mert megszünteti a nedvesség okozta elektromos
vezetőképességet.
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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.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés/szín ............................................ folyékony, majd átlátszatlan filmréteg/fehér
Üzemi hőmérséklet……............................... -120°C to +250°C
Száradási idő................................................. pormentes: 5 perc 20°C-on (levegőn)
Száradási idő................................................. teljes: 20 perc 20°C-on

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt jól rázza fel.
Vigyen fel egy vékony réteget a tiszta és száraz felületre.
Ha vastagabb rétegre van szüksége, vigyen fel több réteget keresztül-kasul, és várjon néhány percet az 
egyes rétegek között.
A film megszáradása után 1 órára 200°C-on szárítószekrénybe teheti.  Az alkatrészek összeszerelése előtt 
mindig hagyja legalább 15 percig száradni.  A TEFLON® a DuPont bejegyzett védjegye.

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack Ref. 4701 A4 x 12
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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.


