
TDS af dato: 03.02.2009 
 

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 
 

   DRY PTFE SPRAY 
 

Tørsmøremiddel med PTFE 

 
Beskrivelse: ROCOL DRY PTFE SPRAY er et ikke-plettende, ugiftigt smøremiddel som er særligt velegnet hvor der arbejdes med 
fødevarer, plast og papir. DRY PTFE SPRAY er baseret på PTFE (teflon) og giver en tør, næsten farveløs smørefilm med en 
filmtykkelse på 5-10 ym. 
 
Produktet påvirkes ikke af vand, kemikalier eller opløsningsmidler, og kan anvendes over et meget stort temperaturområde:  
-200° C til +250° C. Modvirker statisk elektricitet. DRY PTFE SPRAY kan bruges på kamskiver, slæder, åbne gear og slidsker mv., 
samt som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimaskiner. 
 
Egenskaber: 
• Giver en tør, ikke klæbende farveløs film 
• Modstår vand og opløsningsmidler 
• Stort temperaturområde: -200°C til +270°C 
• Ideel til brug i rene industrier 
• Indeholder teflon 
 
Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør et jævnt tyndt lag i en afstand af 15-25 cm. Sørg for god 
ventilation. Spray ikke imod åben ild eller glødende materiale. Ryg ikke under brugen, og vask hænderne før håndtering af 
tobak. 
 
Specifikationer: 
 Rolls Royce Specifikation – R-R OMAT 4/67 

 Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser. 

 Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570 

 NSF H1 registreret under nr. 123703  

 ISO 21469-certificeret 

 Water Regulation advisory Scheme – approved product no. 1307536 

 Halal certificeret 

 Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr. 
Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com 
 
Tekniske og fysiske data:  
 
Filmtype:   Farveløs film 
Baseolie:   PTFE 
Opløsningsmiddel:  Keton 
Drivgas:   Butan/propan 
Temperaturområde:  -200° C til +270°C 
Opbevaring:   Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C 

Beskyttes mod direkte sollys 
Varenummer / Forpakning:  55012000 (400 ml. aerosoldåse) 
 
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan 

give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå 

indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
e-mail: salg@rocol.dk 

www.rocol.dk 
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