SPREJE

TEF®
TEF® je č irý PTFE olej ve spreji s vysokou pronikací
schopností a tlakovou odolností. Neobsahuje silikon a je
použitelný v rozsahu teplot od –20 °C do +195 °C,
krátkodobě až 230 °C.

POUŽITÍ
TEF® vytváři na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE odoInou proti působení vody, tlaku a otěru. TEF® snadno proniká
na špatně přístupná místa, odpuzuje vlhkost, maže, chrání před korozí a výrazně snižuje opotřebení součástí. Je
vynikající pro mazání různých druhů ložisek, převodových a ráčnových mechanismů, řetězů, ocelových lan a Ianovodů,
zámků a jemné mechaniky, plastových převodů, kontaktů, vodících Iišt, pantů, obvodového kování oken a dveří atd. Je
rovněž vhodný i pro používání v prašném prostředí, jelikož je téměř nelepivý. Nenapadá gumu ani plasty.

VÝHODY
rozsah teplot od –20 °C do +195 °C, krátkodobě 230
°C

odolnost vůči vodě a tlakům

snižuje opotřebení

prodlužuje životnost strojů a nástrojů

neobsahuje silikon

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
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TEF®
TECHNICKÁ DATA
Barva

žlutá

Bod tuhnutí

–20 °C

Bod vzplanutí

nad 180 °C

Rozsah teplot

–20 °C až 195 °C krátkodobě až 230 °C

Viskozita při 40 °C

ca 40 mm2/s

Odolnost proti vodě

0–90 °C

Ochrana proti korozi

stupeň koroze 0

Elektrická pevnost

min. 25 kV/2,5 mm

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

203 310

150 ml sprej

203 309

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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