
 

DRY PTFE 
LUBRIFIANT USCAT 

ANTI-FRICTION 
 

 
PREZENTAREA PRODUSULUI 

 

WD-40 Specialist Dry PTFE Lubrifiant uscat anti-fricţiune conţine PTFE (teflon) ce asigură o lubrifiere 

sporită, lăsând o peliculă uscată şi albă ce nu atrage praful, murdăria sau uleiul. Se usucă rapid şi 

acţionează excelent şi ca agent de îndepărtare a mucegaiului. Acest produs poate fi utilizat pe 

metal, plastic şi sticlă. 

 

 
 
 

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE 
 

Aplicatorul Smart Straw cu acţiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă 

Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic şi sticlă 

Lubrifiere şi protecţie sporite 

Formează o peliculă albă uscată ce rezistă la murdărie, praf şi ulei 

Reduce frecarea şi uzura 

Formula avansată acţionează ca agent eficient de îndepărtare a mucegaiului 

Rezistenţă excelentă la temperaturi ridicate cuprinse între -45°C şi +260°C 

H2 Înregistrat #145371 

 

APLICAŢII TIPICE 

Lame şi burghie, Echipamente şi unelte electrice, Şine de uşi şi ferestre, Încuietori şi clanţe, Transportoare, Role, Lanţuri şi cabluri, 

Balamale, Materiale termoplastice, Piese de metal extrudat. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Agitaţi bine doza. Aplicaţi, pulverizând direct pe suprafaţa ce trebuie lubrifiată şi protejată. Se usucă în câteva secunde. 

 
DATE TEHNICE 
PROPRIETĂŢI LUBRIFIANT USCAT ANTI-FRICŢIUNE CU PTFE  

Aspect Lichid uşor tulbure, de culoare galben profund 

Miros Miros plăcut de lămâie 

SG 0,71 - 0,74 

Rată de golire 0,6 - 1,2 g/s 

Interval temperatură Performanţă optimă la temperaturi între -45ºC şi +260ºC 

Solubilitate Nemiscibil cu apa 

Categorie NSF H2 

Inflamabilitate Clasificat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislaţiei în vigoare 

Compatibilitate Potrivit pe majoritatea suprafeţelor, inclusiv plastic, metal şi sticlă 

Lubrifiere ASTM D-4172 Adâncime urmă 0,43 mm (test 4 bile) 

Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233 2310 lb 

Protecţie împotriva coroziunii ASTM B-117 40% la 72h 

 
SPECIFICAŢII PRIVIND AMBALAJUL 

 

 DIMENSIUNE UNITARĂ DIMENSIUNE AMBALAJ 

 400ml 400ml x 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUITOR: TEMAD Co SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov   

Tel: 0268 506108   Fax: 0268419340 

Email: office@temad.ro    Web: www.temad.ro     

DOZARE PRECISĂ 

JET LARG 

mailto:info@wd40.co.uk
http://www.wd40.co.uk/

