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Foodmax TFD 

Voskový film zesílený PTFE 

 
Popis  

Foodmax TFD je čisté, netoxické a 
nešpinící suché mazivo na bázi PTFE, 
které poskytuje vynikající vlastnosti s 
nízkým třením a snižuje statické vlastnosti. 
Vodu odpuzující film maže při nízkých 
rychlostech a při středním zatížení. 
Foodmax TFD je určen pro opakující se 
aplikace v prostředí, kde je vyžadováno 
nelepivé mazivo. Po nástřiku vytvoří 
pevný, trvanlivý mazací film, aniž by tento 
přitahoval prach a jiné jemné částice, které 
se usazují na povrchu. Pohybující se 
součásti v prašném prostředí proto vydrží 
delší dobu, pracují silněji a vyžadují méně 
údržby. Foodmax TFD pracuje v teplotním 
rozmezí -20 až 65°C. 
Foodmax TFD Spray je vhodný pro použití 
v potravinářském, chemickém, tiskařském 
a dalším průmyslu, kde je vyžadováno 
čisté mazivo. 
NSF H-1 schválen. 

 
Příklady použití 

 Mechanismy mincovních automatů 

 Vedení a běžce dveří a oken 

 Stoly na zpracování dřeva 

 Součásti zámků 

 Pily a hoblíky 

 Kolejnicová vedení 

 Zásuvky dřevěného nábytku 

 Dřevěné kluzné plochy / skluzavky 

 Balící stroje a zařízení 

 

Vlastnosti/přednosti 

 Aerosolové balení pro větší pohodlí 

 Čistá a snadná aplikace 

 Dobrá přilnavost k většině podkladů 

 Nízký koeficient tření 

 Povrch odolný otěru 

 Vytváří tenký film 

 Na vzduchu schnoucí (při pokojové 
teplotě 

 Transparentní film 

 
Aplikace 
Povrchy, které mají být potaženy, by měly 
být před aplikací přípravku Foodmax TFD 
Spray očištěny čistidlem Foodmax Clean 
nebo Foodmax Clean S a suché, bez 
kontaminace a zbytků, jako jsou nečistoty, 
mastnota nebo prach. Lehce otřete a 
následně použijte rozpouštědlo, zlepší se 
tak přilnavost. 

 

 
 

Technické údaje 

vzhled transparentní film 

barva bílá / transparentní 

tuhé mazivo PTFE 

 


