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Embalagem
Aerossol com 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 1008 unidades.
Prazo de validade e condições de armazenagem
Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C
e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de
fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de
armazenagem.
Segurança
Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através
do site oficial Den Braven.

Descrição do produto
Lubrificante incolor à base de PTFE (Politetrafluoretileno), vulgarmente designado por Teflon® . Ideal para uma proteção e lubrificação duradouras e prevenção do desgaste. Devido às suas excelentes
propriedades, o spray de PTFE possui uma utilização universal. Especialmente recomendado para aplicações onde os óleos minerais ou
molibdénio (MoS2 ) são desaconselhados devido ao risco de existência de impurezas (ex: mecanismos eléctricos, indústria de plásticos, indústria têxtil , indústria de papel, etc.).
Vantagens
▶ Incolor
▶ Facilita o deslizamento entre diferentes superfícies
▶ Coeficiente de fricção muito reduzido
▶ Resiste a temperaturas entre -500C e +2600C
▶ Não gorduroso
▶ Antiadesivo
▶ Repelente de humidade e poeiras
▶ Elevada fluidez. Penetra em profundidade.

Garantia/Responsabilidade
A Den Braven Sealants garante que as informações mencionadas
nesta ficha técnica e em todas as publicações impressas ou digitais,
bem como todas as recomendações relacionadas com a aplicação
e utilização do produto, são fornecidas em boa-fé, com base no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente
armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de
acordo com as nossas recomendações. O utilizador deve assegurar-se que possui a última versão/revisão desta ficha técnica. Em virtude das diferentes condições em que podem ser aplicados os produtos – que escapam ao nosso controle direto – e à multiplicidade de
materiais existentes, recomendamos a realização de testes prévios
para verificar a adequabilidade dos produtos a cada aplicação específica. Eventuais modificações poderão ser efetuadas a qualquer
momento, sem aviso prévio. Todos os produtos estão sujeitos às
nossas condições gerais de venda fornecidas mediante solicitação.
Em nenhum caso a Den Braven é responsável por qualquer incidente ou dano consequencial.
Exemplos de aplicações

Aplicações
▶ Agente desmoldante para metais, borracha, plásticos, etc..
▶ Remover ruídos e chiadeiras
▶ Eliminar o atrito
▶ Lubrificação de calhas, cabos, engrenagens, correntes, correias,
rolamentos, pedais, mecanismos de janelas, ferramentas de corte,
etc..
Modo de uso
Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Aplicar sobre a
superfície a tratar verificando se o nível de lubrificação é suficiente.
Se necessário, repetir a operação.
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