
 

KARTA INFORMACJI 
TECHNICZNEJ 

1618 - X1 SMAR PTFE 

OPIS 
Wysokiej czysto ci, suchy smar teflonowy, zawieraj cy PTFE. Idealny wsz dzie tam, gdzie potrzebna jest 
czysta, cienka warstwa.  Posiada wyj tkowe w ciwo ci smaruj ce i gwarantuje pe  wodoodporno . 
Zawiera technologi  BoroTecX®, która wyd a czas dzia ania i zapewnia odporno  w ekstremalnych 
warunkach. Produkt jest zgodny z norm  H1 i dopuszczony do przypadkowego kontaktu z ywno ci .  

ASNO CI PRODUKTU 
 Wysoka wytrzyma  
 Zawiera PTFE 
 Silnie wypiera wod , zapobiega korozji 
 Zapewnia bardzo niski wspó czynnik tarcia 
 Wyj tkowo czysty 

ZALECANE STOSOWANIE 
 Lekko obci one cuchy, zawiasy i z batki 
 Idealne do narz dzi pneumatycznych, elektronice i drobnych mechanizmów 
 Do wn trz samochodów 
 Narz dzia ogrodnicze 
 Maszyny do szycia 
 Wsz dzie tam, gdzie nie mo na stosowa  innych smarów ze wzgl du na ich czysto  

 
 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d: 
Kolor: 
Temperatura pracy: 

Przezroczysty 
Przezroczysty 
-40°C do +120°C 

PRZYGOTOWANIE POD A 
Upewni  si , e urz dzenia elektryczne s  odizolowane i sprawdzi  czy produkt nadaje si  do u ycia na 
danej powierzchni. Oczy ci  powierzchni  z pozosta ci starych smarów. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Wstrz sn  przed u yciem. Nanie  cienk  warstw  z odleg ci 20cm-30cm. Nie nak ada  zbyt grubej 
warstwy. 
WARUNKI APLIKACJI 
Temperatura otoczenia od 5° do 35°C. 
ZASADY BEZPIECZE STWA 
Nale y zapozna  si  z kart  charakterystyki i informacjami na etykiecie. 

TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5° do 
35°C. 
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Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma Rust-Oleum MATHYS n.v. nie mo e 
ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega 
sobie  prawo  modyfikowania  danych  bez  uprzedzenia.                          

 


