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TTP POLSKA - wy³¹czny dystrybutor Top Technical Products AG.

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.

INFORMACJE OGÓLNE

KLASYFIKACJA

PTFE DRY-LUBE

PDL

DANE TECHNICZNE

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. D³uga 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

SUCHY SMAR DO EKSTREMALNYCH
PRZEMYS£OWYCH ZASTOSOWAÑ

SUCHY SMAR DO EKSTREMALNYCH
PRZEMYS£OWYCH ZASTOSOWAÑ

PTFE -LUBEDRYPTFE DRY-LUBE

Kod artyku³u                 Nazwa                       Opakowanie                      Rodzaj
PDL                          PTFE DRY-LUBE          aerozol 400ml                     smary

Bezt³uszczowy

Antystatyczny

Nie brudz¹cy

Nie przyjmuj¹cy
zanieczyszczeñ

Odporny chemicznie

Odporny na temperatury
-60°C do +250°C

PTFE DRY-LUBE to nie przyjmuj¹cy zanieczyszczeñ smar, do 
smarowania na sucho, miejsc wymagaj¹cych poœlizgu, nara¿onych na 
zabrudzenie py³ami, olejami i t³uszczami. PTFE DRY-LUBE jest odporny 
na dzia³anie wody, zasad i kwasów, oraz temperaturê w zakresie 
-60°C do + 250°C. W warunkach ekstremalnych jest trwale przyczepny. 
Uniwersalne zastosowanie PTFE DRY-LUBE powoduje, ¿e jest on 
stosowany w wielu ga³êziach przemys³u. Szczególnie skuteczny przy 
smarowaniu: linek w pancerzu, ³añcuchów i kó³ napêdowych, oraz 
elementów z nimi wspó³pracuj¹cych, prowadnic szyberdachów, szyn 
siedzeñ samochodowych, zawiasów drzwiowych i okiennych, zamków, 
drzwi przesuwnych, mechanizmów okien uchylnych, zawiasów 
meblowych, ³o¿ysk kulkowych, prze³¹czników elektrycznych, oraz 
wszystkich elementów pracuj¹cych pod lekkim i œrednim obci¹¿eniem. 
Ponadto doskonale sprawdza siê w kabinach lakierniczych i jako œrodek 
zapobiegaj¹cy przyleganiu tworzyw sztucznych. PTFE DRY-LUBE dzia³a 
skutecznie nawet po d³ugim czasie nie u¿ywania pokrytych wczeœniej 
elementów. Jest bezpieczny dla tworzyw sztucznych i gumy.

SPOSÓB U¯YCIA:
1.Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie 
przeznaczone do smarowania powinny byæ wolne od wszelkich zabrudzeñ 
(kurz, woda, t³uszcz itd.).
2.Powierzchnie smarowane odt³uœciæ stosuj¹c K-SPRAY lub 
PRO SAFETY CLEAN.
3.Nanieœæ odpowiedni¹ iloœæ smaru.
4.Pozostawiæ do odparowania rozpuszczalnika.

Barwa: bia³a (po odparowaniu noœnika)
Zapach: ³agodny wêglowodorowy
Ciê¿ar w³aœciwy: 0,730 g/cm³
Gêstoœæ: 0,8 g/cm³
Ciœnienie: 3,5 bar
Szybkoœæ wyp³ywu: 1,0-1,2 g/s
Rozpuszczalnoœæ: nierozpuszczalny w wodzie ani w rozpuszczalnikach
Temperatura pracy: od -60°C do 250°C
Palnoœæ: ³atwopalny w momencie aplikacji
Test korozji p³ytki miedzi: 3 h w 100°C (ASTM D130) 1
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