
TEFLON GRES  4

Teflonun yüksek yağlayıcı gücü ile silikonun su geçirmezlik ve yapışmamazlık özelliklerini bir araya getirerek oluşturulmuş 
mükemmel bir üründür. Metalin plastiğe, metalin lastiğe, plastiğin plastiğe ve pek çok yerde metalin metale olan kombi-
nasyonlarında uygulanır. Yapıştırıcı değildir. Dolgu malzemesi görevi görür. Yanıcı, tahriş edici özelliği yoktur. Toksin ihtiva 
etmez. Sağlığa zararsız, kokusuz ve tatsızdır. Bu nedenle içme suyunun geçtiği yerlerde rahatlıkla kullanılır. Ateşe dayanıklıdır. 
Mükemmel elektrik yalıtım özelliği vardır. Sudan etkilenmez. Yüksek ısı ve nem ortamında dahi küf ve mantar üretmez. Kesin 
su geçirmezliğinden dolayı su içinde kalacak yüzeylerde bile kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Görünüm:

Kimyasal Bileşim:

Yoğunluk @ 20°C:

Nüfus etme (ASTM D217):

Koyuluk kıvamı(ASTM D217-97):

Dielektrik dayanıklılığı:

Dielektrik katsayısı (1 KHz de):

Çalışma Isı Aralığı:

Damlama (Erime) noktası:

Yanma Noktası:

Uçuculuk:

Çözülebilirlilik:

Raf Ömrü:

Şeffaf parlak macun (Vazelin)

dimetilpolisilosan ve 
politetraploraetilen

1,20g/ml

240 - 300

NLGI 2 - 3

20 KV/mm

2,80

-40°C - +200°C

200°C üstünde

300°C üstünde

200 c de 30 saat sonra ağırlık 
kaybı % 2

sadece organik solventler içinde 
çözülür. Bitkisel ve mineral yağlarda
suda, alkali ve asit solüsyonlar  ile  
tuzlu solüsyonlarda çözülmez.

Orjinal Kutusunda 20°C de 5 yıl

SAKLAMA 

25°C’ yi geçmeyen oda sıcaklığında serin ve kuru bir ortamda 
tutun. Bulaşmayı önlemek için, konteynırları kullanılmış ürün ile 
tekrar doldurmayın. Uygulama, saklama ve muhafaza hakkında 
daha fazla bilgi için Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin.

GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Data Sheet’ ini inceleyin.

NOT

Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece 
bilgi amaçlıdır. Loxeal’ in kontrolü altında olmayan metotlardan 
dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu Loxeal üstüne 
alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu 
belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve 
kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum 
garantisi dahil, ifade veya ima edilen bütün garantileri onay-
lamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul 
etmez. 
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