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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

SUPERSZYBKI KLEJ

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

DURA-SLIP

   DRS250
DURA-SLIP  jest jasno-
przeŸroczystym smarem na bazie 
wysokowartoœciowych olei 
mineralnych i mikrosfer PTFE 
(politetrafluoroetylen), które 
pracuj¹ jak dobrze przylegaj¹ce i 
wype³niaj¹ce kulki w ³o¿ysku 
tocznym. DURA-SLIP 
charakteryzuje siê najni¿szym 
wspó³czynnikiem tarcia spoœród 
wszystkich dostêpnych na rynku 
materia³ów sta³ych. DURA-SLIP 
zapewnia profesjonalne i 
unikalne smarowanie przy 

wysokich (250°C) i niskich (-50°C) 
temperaturach. DURA-SLIP nie 
wysycha, nie wytapia siê, nie 
zamarza, jest odporny na wodê, 
nie ulega wyp³ukaniu, nie jest 
nasi¹kliwy. DURA-SLIP jest 
neutralny, odporny na korozjê i 
ma w³aœciwoœci ochronne. 
DURA-SLIP nadaje siê do du¿ych 
obci¹¿eñ, jak i do precyzyjnych 
mechanizmów. DURA-SLIP ma 
neutralny odczyn pH i nie 
uszkadza tworzyw sztucznych, 
metali, kauczuku. 

Sk³ad: wysokie jakoœci olej 
mineralny i cz¹steczki (5 mikron) 
PTFE.
Dodatki: zwiêkszaj¹ce 
przyczepnoœæ, antykorozyjnoœæ i 
wodoodpornoœæ.
Lepkoœæ: lekko tiksotropowy.
Barwa: bezbarwny / bia³y 
(przeŸroczysty).
Odpornoœæ chemiczna: odporny 
na sól, agresywne opary, morskie 
powietrze i wp³ywy œrodowiska, 
odporny na s³abe kwasy i zasady.

Temperatura stosowania: -50°C do 
250°C.
Odpornoœæ na ciœnienie: (ASTM D 
2596)
pH: neutralny.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy, 
przechowywaæ w suchym, 
ch³odnym miejscu, chroniæ przed 
mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w 
karcie charakterystyki.

PRZEMYS£: do efektywnego, d³ugotrwa³ego i ekonomicznego 
smarowania wszystkich ruchomych czêœci w: podajnikach rolkowych i 
szynowych, pompach elektrycznych, linach, przek³adniach zêbatych i 
³añcuchach, pompach zêbatych, pompach zanurzeniowych (oœ), 
³o¿yskach (walce, kulki), mechanizmach dŸwigowych, windach, walcach, 
m³otach pneumatycznych, urz¹dzeniach tokarskich i frezerskich, 
kosiarkach do trawy, instrumentach precyzyjnych, maszynach 
w³ókienniczych, maszynach t³ocz¹cych i wybijaj¹cych, maszynach do 
szycia, wytrz¹saczach i przesiewaczach kruszyw i piasku, 
zagêszczaczach, szyberdachach, wrzecionach, betoniarkach, zaworach, 
zamkach, osiach, broni palnej, elektronarzêdziach, urz¹dzeniach w 
przemyœle drzewnym, metalowym, tworzyw sztucznych, drukarniach, 
górnictwie, ogrodnictwie, lotnictwie itp.
MOTORYZACJA: samochody, motocykle, rowery, maszyny rolnicze, 
transport wodny, transport ko³owy, …..: smarowanie otwartych 
³añcuchów, prowadnice i zawiasy, okna i mechanizmy drzwiowe, 
prowadnice foteli, anteny, zamki, urz¹dzenia pneumatyczne, maszyny do 
robót ziemnych, dŸwigi, elementy ruchome i blokuj¹ce wahaczy, itp.
DURA-SLIP doskonale nadaje siê do smarowania wspó³pracuj¹cych 
czêœci wykonanych zarówno z mealu, jak i plastiku, wzglêdnie 
kombinacji plastik/metal.

Kod artyku³u           Nazwa                                 Opakowanie          Rodzaj
DSL250                  DURA-SLIP                               400ml                 Smary  

SMAR NAJNOWSZEJ GENERACJI Z TEFLONEM

Najni¿szy wspó³czynnik tarcia.

Uniwersalny i przeŸroczysty.

Wyd³u¿a czas pomiêdzy smarowaniami.

Wytwarza efekt ³o¿yska kulkowego.

Nie przyci¹ga brudu i kurzu.

Odporny na du¿e obci¹¿enia.

Wykazuje perfekcyjny efekt smarowania
przy precyzyjnych mechanizmach.
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