
MEGHATÁROZÁS

Az ORAFLON AL egy finoman mikronizált PTFE (politetrafluoretilén) alapú szintetikus kenőanyag, 
kiváló kenési/csúszási tulajdonságokkal, EP (extrém nagynyomású) adalékanyagokkal és 
rozsdásodásgátlókkal, csúcstechnológiájú folyadék formájában. Statikus és dinamikus kenéshez, 
csapok, futók, szállítószalagok és minden olyan szállítóeszköz kenésére, amelyek kifejezetten nehéz, 
kedvezőtlen munkakörülmények között működnek.

ELŐNYÖK

Kiváló zsírozó és kopásgátló képességgel rendelkezik. 
Jól bírja a nagy terhelést. 
Remekül ellenáll a magas és az alacsony hőmérsékletnek is: -30°C-tól +230°C-ig. 
Hő hatására nem képez lerakódásokat. 
Kivételesen jól tapad egyes anyagokon, mint például fém, fa, csempe, gumi stb. 
Mikronizált PTFE-t tartalmaz, amely a legkisebb repedésekbe is bejut. 
Vízálló: ellenáll az intenzív, nagynyomású mosásnak is. 
Véd a korróziótól a speciális, kifejezetten tengeri környezetre kifejlesztett adalékanyagoknak
köszönhetően. 
Vékony filmréteget képez. Az oldószerek elpárolgása után a felület eléggé száraz ahhoz, hogy 
megakadályozza a por,a homok, illetve más anyagok lerakódását. 
Ellenáll a párának.  
Tiszta, nem hagy foltot. 
Használata gazdaságos, a körülményektől függően 2-6-szor ritkábban kell kenni a gépeket. 
Egyenletes és ellenálló vékony filmréteget képez. 
Használatának köszöhetően végeredményben 2-5-ször kevesebb kenőanyagra van szükség.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

• Műanyag-feldolgozás: különböző berendezések forgócsapjainak, tengelyeinek karbantartása.
• Üveggyártás: (palack)szállítószalagok, gumi kúpkerekes-hajtóművek kenése. 
• Élelmiszer-feldolgozás: rollkocsikerekek, csapok, légszállító görgők kenése, például vágóhidakon.  
• Csúszkák, görgők, kórházi ajtók és ablakok zsanérjai/csapjai, boltok, ipari konyhák, csemegepultok, 

sajtpultok, édességpultok berendezéseinek karbantartása, palackozó berendezések karbantartása 
(víz, bor, sör), szárnyas-vágóhidak esetében a légszállító gépek kenése, a tollak lerakódásának 
megakadályozására stb. 

• Fémipar: megakadályozza, hogy az apró mechanikai részecskék a láncokra, szállítószalagokra 
rakódjanak.

• Más iparágak: cellulóz átalakítása. 
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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..............................................nem homogén, átlátszatlan folyadék
Szag........................................................szagtalan
Szín ....................................................... fehér 
Sűrűség 20°C-on (ASTM D4052) ...........0.85 0 
Lobbanáspont (ASTM D56)......................>60°C 
Átlagos szemcseméret.............................3 µ 
Üzemi hőmérséklet................................ -30°C to +230°C

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt jól rázza fel.
Fújja, vagy ecsettel figye fel a terméket a felületre, de alkalmazhatja fürdőként is.
Mindig tiszta, száraz felületen alkalmazza.
Hagyja, hogy a hézagokba is bejusson és kifejtse hatását, mielőtt újra használná az
eszközöket.

CSOMAGOLÁS

270/200 ml aeroszol  
650 ml aeroszol
100 ml pumpás spray  
1 liter palack 
5 liter  marmonkanna 

Ref. 4707 A8 (többállású szórófej)  
Ref. 4707 A4
Ref. 2707 M1
Ref. 2707 i2
Ref. 2707 J1

270/200 ml

TANÚSÍTVÁNY

 InS H1 Regisztrációs szám.: 1795163

 NSF H1 Regisztrációs szám 141916
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