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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Afdichtdraad DF 175

voor metalen en kunststof schroefdraden

WEICON DF 175 is een gepatenteerd afdichtdraad voor
schroefdraad uit 100% PTFE en dicht zo goed als alle metaal- en
kunststofschroefdraad duurzaam en veilig af.  WEICON DF 175 vult
de tussenruimten van de schroefdraden betrouwbaar op en vormt
bij het dichtdraaien een PTFE film in de benodigde dikte.  Deze
film is extreem bestendig tegen zo goed als alle chemicaliën, zelfs
aggresieve oplosmiddelen, logen en zuren.

WEICON DF 175 is niet brandbaar en functioneert probleemloos bij
temperaturen van -200°C tot +240°C (-328 tot +464°F).

In tegenstelling tot afdichtmaterialen waar het draad slechts de
drager is voor het eigenlijke dichtmiddel is bij WEICON DF 175
het draad zelf het dichtmiddel. Een scheiding tussen drager en
afdichtingsmateriaal met de tijd is daardoor uitgesloten.  WEICON
DF 175 is onbeperkt houdbaar en blijft altijd soepel en buigzaam.

WEICON DF 175 is zeer zuinig: Eén rol kan tot 20 rollen PTFE-band
(12 mm x 0,1 mm x 12 m) vervangen.

 

technische gegevens

ISSA-Code 75.628.40

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
30010175-22 Afdichtdraad DF 175 175 m


