
 
SMAR SILIKONOWY Z PTFE 

 PD-PT 

 

 
 

CECHY KORZYŚCI 

- szeroki zakres temperaturowy 
 

- odporny na korozję i utlenianie 
- doskonała przyczepność do metalu 
- wysoka odporność na starzenie  
 
- odporny chemicznie  
- nieagresywny chemicznie 
 
- wysoka zawartość mikroproszku PTFE 

- zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych 
warunkach 

- zabezpiecza elementy 
- pozostaje w miejscu nałożenia 
- do długookresowego smarowania w trudnych warunkach 

temperaturowych 
- możliwość stosowania przy mediach agresywnych 
- nie niszczy uszczelnień gumowych, bezpieczny dla 

tłoczków 
- doskonałe własności smarne i zabezpieczenie przed 

zatarciem 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Szczególnie zalecany do smarowania: 
- układów hamulcowych  
- linek i cięgien w pancerzach  
- elementów armatury wodnej 
- części narażonych na bezpośrednie działanie wody 
- prowadnic z tworzyw sztucznych i metalu np. kabin 

prysznicowych 
 
Stosowany również jako smar montażowy przy osadzaniu 
tarcz hamulcowych, a także jako zabezpieczanie zacisków 
prądowych przed działaniem wilgoci. 

1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów 
elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania 
powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, 
tłuszcz itd.).  

2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw 
Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 

3. Nanieść odpowiednią ilość smaru. 
  

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- daje bardzo dobre rezultaty w smarowaniu skojarzeń trących typu metal-plastik 
- obecność silikonu w smarze powoduje nadanie powierzchnią smarowanym własności antyadhezyjnych, co jest cechą 

dobrego smaru. Należy liczyć się z tym, że powierzchnie smarowane i sąsiadujące z nimi utracą zdolność przyjmowania 
klejów, farb i lakierów.  

 
 
 

AKTUALIZACJA: 05.05.2014 

Przeznaczony do smarowania prowadnic pracujących w wysokiej 
wilgotności np. kabiny prysznicowe, drzwi przesuwne. Jako biały smar do 
prowadnic szuflad. Smarowanie elementów z gumy i tworzyw sztucznych, 
gdzie nie są zalecane smary mineralne. Zabezpiecza przed uszkodzeniem 
uszczelek gumowych. Zawiera PTFE polepszający własności smarne. 

 

Nr art.: 
 M-607 Smar silikonowy PTFE - 100ml 
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DANE TECHNICZNE 

nr art.:  
kod taryfy celnej: 
EAN:  
opakowanie: 
okres ważności: 
klasa NLGI: 
 

M-607 
3403 19 10 

5902051001607 
100 ml 

48 miesięcy 
2 
 

kolor: 
gęstość: 
odporność na temp.: 
lotność: 
działanie korodujące na płytkach 
miedzi, 100C/3h: 
 

biały 
1,25  g/cm3 

-40°C ÷ 200°C 
< 2% 

 
1 stopień korozji 

 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią. 

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Smar do tłoczków, Zestaw naprawczy do hamulców  

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.  

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 

 
 
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. 
Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia 
przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania 
wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia 

tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt  godz. 6:00 - 16:00 
 

www.technicqll.pl                   office@technicqll.pl 
 

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia 
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt  godz. 6:00 - 14:00 

 
 

http://www.technicqll.pl/
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