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POWER TEF SPRAY  
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

 Vocht verdrijvend 

 Behoudt werking van -50°C tot +250°C 

 Voorkomt vastzittende delen 

 Kleeft niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
POWER TEF SPRAY is een hoogwaardig product 
gebaseerd op een minerale olie, PTFE en oplosmiddelen. 
 
TOEPASSINGEN : 
Power Tef Spray is uitstekend voor duurzame smering, 
reiniging en bescherming van snel lopende, 
machinedelen, zoals kettingen, installaties, 
gereedschappen, scharnieren, verbindingen, lagers, 
kabels, transportbanden, precisie-instrumenten, printers, 
draaibanken, optische geleidingen, sloten, schuifdeuren, 
naaimachines, weefmachines, wapens, elektrisch 
gereedschap, fietsen, e.d. Het product werkt ook onder 
'extreme pressure', hoge temperaturen en hoge 
snelheden. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
 

 Bus voor gebruik goed schudden.  

 Spuit het te behandelen voorwerp op ca. 10 tot 
20 cm afstand zorgvuldig in.  

 Laat het product goed inwerken. 
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SPECIFICATIES : 
 
Basis:   Visceuze basisolie (Iso220) met corrosie 

werende bestanddelen, verrijkt met een 
gemicroniseerd PTFE-additief 

Volumieke massa c.q.  
dichtheid:    773 kg/m³ 
Consistentie:     Dik vloeibaar (spuit klaar in aerosol) 
Viscositeit:     ± 750 mPa.s (20 °C) 
Vlampunt:     < 0 °C 
Drukbestendigheid:   Zeer goed dankzij de toevoeging van PTFE 
Temperatuurbestendigheid:  -50 °C tot +250 °C (dikt bij temperaturen 

onder 0°C in) 
Waterbestendigheid:  De olie heeft een goed water afscheidend 

vermogen en verzeept niet 
Zuurbestendigheid:   Bestand tegen verdunde zuren 
Corrosiewerendheid:   Goed 
Penetratievermogen:  Zeer goed, dankzij de toevoeging van 

Fluorsurfactants 
Percentage smeermiddel: ± 60% 
Verwerkingscondities:   +5 °C tot +40 °C 
Soort ondergrond:  Alle metaalsoorten en de meeste 

kunststoffen 
Voorbereiding van de  
ondergrond:    Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd  
Methode van aanbrengen:  Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op 

het te smeren deel en kort laten uitdampen. 
Houdbaarheid:   2 jaar in originele, ongeopende verpakking 
Opslagcondities:   Koel en droog bewaren 
Bijzonderheden:  Nooit spuiten op te hete oppervlakken 

(>90°C) omdat door een versnelde 
verdamping giftige gassen kunnen vrijkomen 

 

 

Ook verkrijgbaar in 100 ML: Artikelnummer 1051  


