
PTFE SPRAY 

Lubricant 
 

• Temperature range: -190 °C to +260 °C 

• Effective prevention of abrasive wear 

• Prevention of jamming, abrasion squeaking and creaking 

 
WIKO PTFE SPRAY is almost universally suited for numerous sectors like industry, 

workshops, plastics processing, paper industry or textile industry. WIKO PTFE SPRAY has 

excellent lubrication properties and penetrability. It is applied in the form of a colorless 

lubrication, anti-friction and release agent for metal, rubber, plastics and further basic 

materials. 

 

Instructions: 

Shake the can intensively for approx. 1 minute. Spray the designated spots and test after an 

individual running period if the desired lubrication effect has taken place. Repeat the 

procedure if necessary. 

 

Application Areas: 

• Glide rails, roller rails, guides 

• Conveyor bands, transport rollers and transport slides 

• Windows (tilt mechanisms, locks and hinges) 

• Excellent permanent lubrication for shafts in plastic bearings 

• Perfectly suited for water-repellent coatings of paper seals, cork seals and packing sets 

• Release agent without oil or grease 

 

Characteristics: 

• Effective prevention of seizure 

• Excellent lubrication properties and penetrability 

• Guaranteed self-lubrication over a longer period 

• Prevention of jamming, abrasion, squeaking and creaking 

• Resistant to most acid chemicals, oils and water 

• Greaseless, anti-adhesive and repellent against dirt, dust and water 

 

Contains Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics and Hydrocarbons, C6-C7, n-

alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Extremely flammable aerosol. 

Pressurized container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or 

dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach 

of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition 

sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do 

not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapors/spray. Use only outdoors or in a 

well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face 

protection. IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor. Protect from sunlight. 

Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container to 

hazardous or special waste collection point. 

 

 

 

 



ΣΠΡΕΪ ΤΕΦΛΟΝ (PTFE) 

Λιπαντικό 

 

• Θερμοκρασιακό Εύρος : -190 ° C έως +260 ° C 

• Αποτελεσματική πρόληψη της τριβής και φοράς 

• Πρόληψη των μπλοκαρισμάτων, θορύβων τριβής και τρίξιμο 

 

Το Wiko Σπρέϊ Τεφλόν είναι σχεδόν σχεδιασμένο για πολλούς τομείς όπως η βιομηχανία, τα 

εργαστήρια, η επεξεργασία πλαστικών, η βιομηχανία χάρτου και η βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας. Το Wiko Σπρέϊ Τεφλόν έχει εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και 

διεισδυτικότητας. Εφαρμόζεται με τη μορφή ενός άχρωμου λιπαντικού, αναστολέας τριβής 

και παράγοντας απελευθέρωσης για μέταλλο, καουτσούκ, πλαστικά και άλλα βασικά υλικά. 

 

Οδηγίες Χρήσης: 

Ανακινήστε το δοχείο εντατικά για περ.1 λεπτό. Ψεκάστε τα καθορισμένα σημεία και 

δοκιμάστε μετά από κάποια λεπτά εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα λίπανσης έχει επιτυχανθεί. 

Επαναλάβετε την διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο. 

 

Τομείς εφαρμογής: 

• Ράουλα μεταφοράς, ράγες κυλίνδρων, μηχανικοί οδηγοί 

• Ζώνες ταινιοδρόμων, κύλινδροι μεταφοράς και διαφάνειες μεταφορών 

• Παράθυρα (ανάκλιση, κλειδαριές και μεντεσέδες) 

• Εξαιρετική μόνιμη λίπανση για άξονες σε πλαστικά ρουλεμάν 

• Απόλυτα κατάλληλο για επιστρώσεις ώστε να απωθεί το νερό, σε φελλό, σφραγίδες και  

  είδη συσκευασίας 

• Λειτουργία χωρίς λάδι ή λίπος 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Η αποτελεσματική πρόληψη των τριβών 

• Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και διεισδυτικότητας 

• Εγγυημένη αυτο-λίπανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

• Πρόληψη των μπλοκαρισμάτων, τριβής, ήχων τριβής και τρίξιμο 

• Ανθεκτικό στις πιο κοινές οξινες χημικές ουσίες, έλαια και νερό 

• Αντι-κόλλητικό, απωθητικό ενάντια στη βρωμιά, τη σκόνη και το νερό 

 

Περιέχει Υδρογονάνθρακες, C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά και υδρογονάνθρακες, C6-

C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <5% κ-εξάνιο. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. 

Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να σπάσει αν θερμανθεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φυλάσσεται μακριά απο παιδιά. Μακριά από θερμότητα, 

καυτές επιφάνειες, σπίθες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το 

κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα 

και μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε αχνες ψεκασμού / εκνεφώματα. 

Χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια 

/ προστατευτικά ενδύματα / γυαλιά προστασίας ματιών προστασίας / προσώπου. ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ : Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε 

θερμοκρασίες πάνω από 50 ° C / 122 ° F. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σε κάδο 

ειδικών συλλογής αποβλήτων. 


