
bảng thông tin kỹ thuật

• Khả năng chống nước cao

• PH trung tính
• Không thấm nước

• Ngăn ngừa mòn và dính
• Độ ổn định cơ học và nhiệt vượt trội
• Hệ số ma sát rất thấp

• Độ bám dính tuyệt vời
• Chịu được ảnh hưởng của thời tiết
• Chịu được axit và bazơ yếu
• Cấu trúc mịn (kích thước hạt khoảng 5 micromet)
• Phun tia trực tiếp
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Đặc tính kỹ thuật

PTFE Spray

Dung tích 400 ml

Thành phần Gốc khoáng

Hàm lượng - VOC Khoảng 60% w/w

Màu sắc Trắng trong suốt

Mùi Đặc tính

Tỉ trọng tương đối ở 20 ° C 0.88 g/ml

Hiệu suất 1.34 g/sec

Áp suất hóa hơi ở 20 ° C 3 đến 4 bar

Thử nghiệm - 4 bi EP ASTM D2596 3430 N

Kiểm tra độ ăn mòn 4 bi ASTM D2266 <0.4 mm

Nhiệt độ hoạt động -50 ° C lên đến + 250 ° C

Độ pH Trung tính

PTFE SPRAY
xịt Bôi trơn cho các bộ phận kim loại hoặc nhựa 

Sự miêu tả
Rymax PTFE Spray là một loại dạng xịt PTFE vô hình, đa mục 
đích, không độc hại để sử dụng như một chất chống dính cho rãnh 
trượt và thanh trượt. Nó đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng hoạt 
động trong thực phẩm, dược phẩm hoặc các ngành công nghiệp 
sạch khác, nơi không thể dung nạp chất bôi trơn 'ướt'. Nó cung 
cấp một lớp màng bôi trơn khô hoàn toàn, nhẹ, tuổi thọ cao cho 
mọi loại ứng dụng.

Các ứng dụng
• Xích Bánh răng
• Bản lề cửa Bơm chân không công nghiệp
• Đường ray Băng tải

• Thanh dẫn cửa trượt Chốt gài
• (Nông nghiệp) Các vòng đệm cao su của máy móc

Cách sử dụng ?
Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì 
và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ 
xử lý tốt nhất từ   5 đến 30 ° C. Lắc đều bình xịt trước khi sử 
dụng.

Xịt PTFE Spray một lớp mỏng. Độ bôi trơn tối ưu thu được sau 
khi làm bay hơi dung môi.

Những lợi ích




