
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Suché mazivo
TT - síla
400 ml / 2897-447

TT-Power je transparentní, univerzálně použitelný
kluzný, oddělovací a mazací prostředek. Po
zaschnutí vytvoří sprej stěží viditelný, zcela
bezolejový mazací film, který velmi dobře přilne
ke všem materiálům a vyznačuje se vysokým
mazacím výkonem a tlakovou odolností. Tato
kluzná fólie má navíc velmi dobré nepřilnavé
vlastnosti. Kluzná fólie je odolná od - 40 ° C do
přibližně 100 ° C
neviditelný, téměř nevnímatelný klouzavý film
bez olejů, tuků a silikonu
zabraňuje vzniku prachu
antistatické

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Pokyny k použití
Použití: Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Předem ošetřené povrchy důkladně očistěte, osušte a
nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 15 až 20 cm. Nechejte alespoň 5 až 10 minut blikat. Při použití na pryžových
nebo plastových částech musí být produkt zkontrolován na kompatibilitu s použitými rozpouštědly.
DŮLEŽITÉ! Optimální teplota pro použití a skladování je 10 až 30 ° C.
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Třecí místa ze dřeva, plastu a kovu, jako např. u dveřních závěsů, zámků, vodicích lišt, zásuvek, zipů, kluzných
drah, kloubů, O-kroužků, lamelových těsnicích kroužků, plastových seřizovacích dílů, dopravníků, ložisek, těsnění,
provazů, lan, kabelů apod.

technická data
- Složení: kapalná disperze tuhých maziv, rozpouštědel a stlačeného plynu propan-butan. "


