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Gegevensbladen

Toepassingen 
PTFE Spray wordt aanbevolen voor het smeren van machines die gebruikt worden 
in alle industriële toepassingen, waaronder de levensmiddelen- (voedsel en dranken) 
en de verpakkingsindustrie. 

PTFE Spray wordt met name aanbevolen voor het smeren van schuiven, assen, 
kettingen, nokken, kolommen, geleiders, blokken, rails, transportbanden en 
verschillende andere mechanismen.

PTFE Spray wordt met name aanbevolen voor het smeren in vochtige of stoffige 
omgevingen (meel, kartonstof, enz.).

Beschrijving 

In een spuitbus verpakt synthetisch smeermiddel voor alle industriële toepassingen.

PTFE Spray

NL

Laat een niet-plakkerige, droge laag achter 
voor toepassingen tussen -40°C en +150°C

Eigenschappen 

PTFE Spray voldoet aan de FDA-eisen 21 CFR 178.3570 voor smeermiddelen die 
incidenteel in contact komen met voedsel en is NSF H1-geregistreerd.

PTFE Spray bevat geen dierlijke derivaten en allergenen die zijn opgenomen in 
bijlage II van de richtlijn 2011/1169/EU over voedselingrediënten.

PTFE Spray bevat een 100% synthetische basisolie en specifieke additieven die 
zorgen voor uitstekende smerende en slijtageverminderende eigenschappen in een 
groot temperatuurgebied (-40°C tot +150/180°C, na verdamping).

De aanwezigheid van PTFE-teflon zorgt voor een goede bestendigheid tegen 
chemicaliën (alkaliën), wegspoelen door water, stof enzovoort, en voor een 
langdurige smering.

Na drogen laat PTFE Spray een droge, niet-plakkerige en niet-vettige laag achter die 
het risico van vastlopen van gesmeerde componenten en wrijving beperkt.

PTFE Spray verdrijft water uit gesmeerde onderdelen en beschermt tegen roest en 
corrosie.

Specificaties 
  Eenheid  Kenmerk

Uiterlijk -  Vloeibaar

Kleur  -  Wit

Drijfgas  -  Butaan/Propaan

Inhoud  ml  500

NSF-registratie -  158901

PTFE Spray - Levensm
iddelenindustrie

Geregistreerd in het 
Nonfood Compounds 
Program (H1) onder 

nummer 158901
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Voorwaarden: © 2018. Alle rechten voorbehouden aan Moove Lubricants Limited. Mobil en alle Mobil-producten die in dit materiaal genoemd worden, zijn geregistreerde 
merken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen, waarvoor een licentie is verleend voor gebruik aan Moove Lubricants Limited, welk 
bedrijf verantwoordelijk is voor dit document en voor het gebruik van de daarin genoemde handelsmerken. Niets van dit document noch enig handelsmerk mag worden 
gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt of toegepast zonder voorafgaande toestemming.

Geproduceerd door Moove Lubricants Limited.
Productielocatie Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Opmerking 

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege de vele factoren die de 
verwerking en toepassing van ons product kunnen beïnvloeden, ontheffen deze gegevens gebruikers niet van het uitvoeren 
van hun eigen onderzoeken en tests. Verder impliceren deze gegevens geen enkele garantie over bepaalde eigenschappen 
noch de geschiktheid van het product voor een bepaald doel. Beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, 
gewichten, enz. die hier vermeld zijn kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit 
van de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze 
producten ervoor te zorgen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Gezondheid/Veiligheid 
Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over het veilig hanteren en gebruiken van dit product.

Opslag en transport 
Pas op, verpakking staat onder druk: tegen zonlicht en andere hittebronnen beschermen.

Uiterste gebruiksdatum 
3 jaar na de productiedatum

De productiedatum kan als volgt worden herleid uit een code op de onderzijde van de verpakking:

1. De eerste 3 cijfers geven de dag van het betreffende jaar aan (159 = de 159e dag van dat jaar)

2. Letter die de productierun van die dag aangeeft (A, B, C, enz.)

3. Getal dat de lijn aangeeft waarop de verpakking is gevuld (tussen 1 en 5)

4. Het laatste cijfer, bijvoorbeeld 9, geeft het jaar aan => 2019


