
hebt om zware vuil- en stofophopingen  
uit de werkomgeving tegen te gaan?  
438 PTFE Coating voorziet oppervlakken  
gedurende lange tijd van een gladde,  
beschermende laag die de productie  
opvoert, de levensduur van machines en  
apparatuur verlengt en kostbare tijd en  
materiaalkosten bespaart voor het  
veelvuldig opnieuw smeren.†
† Gebruik Chesterton® 601 Chain Drive Pin & 
Bushing Lubricant of Chesterton® 610 Synthetic 
Lubricating Fluid, voor toepassingen waarvoor 
een vloeibaar smeermiddel is vereist.

** Gebruik Chesterton® 677 Dry Lubricant 
voor smering op lange termijn van poreuze 
oppervlakken.

Toepassingen
438 PTFE Coating, een veelzijdige  

duurzame film die is versterkt met PTFE 
poeder, beschermt alle typen gladde,  
niet-poreuze oppervlakken, waaronder  
metaal, plastic, hout, leer, fiberglas,  
elastomeren, glas en geverfde  
oppervlakken.** Het is bruikbaar op  
instrumenten, machinaal gereedschap,  
transportbanden, lagers, koud-vormen,  
matrijzen en zelfs op laden en ramen.  
Wanneer het wordt gebruikt aan de  
binnenkant van reservoirs, tanks, over- 
slaginrichtingen, mallen en glijgoten,  
wordt de aanhechting van stoffen  
voorkomen, waardoor vastlopen en  
productie-onderbrekingen worden  
tegengegaan. Het is uitstekend geschikt  
voor apparatuur in de papierverwerking,  
waarbij verschuiven van het papier tijdens  
het vouwen wordt tegengegaan.

Samenstelling
In 438 PTFE Coating worden ultra fijne  

PTFE-deeltjes verspreid in een taai acryl  
bindmiddel, waardoor het product de  
gecombineerde kwaliteiten verkrijgt van  
een uitstekend droog smeermiddel en  
een sterke beschermlaag

Hoewel er andere vaste smeermiddelen  
op de markt zijn, heeft een op PTFE  
gebaseerd product een aantal beslissende  
voordelen.

n De extreem lage wrijvingscoëfficiënt  
van PTFE wordt algemeen erkend. Het  
product behoort tot de meest gladde  
substanties die de wetenschap momen- 
teel kent en oppevlakken die ermee zijn  
voorzien, glijden gemakkelijk over elkaar.

n Het is een hydrofoob en chemisch  
inert materiaal, hetgeen inhoudt dat het  
waterafstotend is en ongevoelig voor  
chemicaliën. Terwijl conventionele smeer- 
middelen vocht kunnen absorberen en  
vasthouden, stoot 438 PTFE Coating  
het af, waardoor onderdelen langer tegen  
corrosie worden beschermd. Het wordt  
niet aangevreten door alkalische of zure  
reinigingsmiddelen, een algemeen bekend  
probleem bij vele andere smeermiddelen.

n Het product laat geen vlekken achter  
en veroorzaakt geen elektrolytische putjes.  
In tegenstelling tot vaste smeermiddelen  
op metaalbasis verkleurt 438 PTFE  
Coating het materiaal waarop het is aange- 
bracht niet. Galvanische corrosie wordt  
verhinderd omdat geen elektrolytische cel  
wordt gevormd.

Waarom zou u genoegen nemen met  
een product dat uitsluitend smeert, terwijl  
u een schoon, droog smeermiddel nodig  

 Fysieke eigenschappen

 Verschijningsvorm  Droge, witte poeder in heldere film

 Bindmiddel  Acrylaathars

 Basis  Puur PTFE-poeder

 Dichtheid  0,85 kg/l 

 Hoogste bedrijfstemperatuur tot 121°C 

 PTFE-deeltjes  Microscopisch van afmeting

Beschrijving
Chesterton® 438 PTFE Coating  

vertegenwoordigt de best mogelijke  
combinatie van een schone, droge PTFE  
smeerstof in poedervorm met een taaie  
beschermlaag die weerstand biedt aan  
water en chemicaliën. Het product doet  
veel meer dan alleen het terugdringen  
van wrijving, het vormt in feite een laag  
die de oppervlakken van onderdelen en  
apparatuur beschermt.

438 PTFE Coating smeert en  
beschermt op effectieve wijze gladde,  
niet-poreuze oppervlakken zoals metaal,  
plastic, hout, leer, fiberglas, rubber, glas  
en geverfde oppervlakken. Het laat zich  
niet wegwrijven of afvegen en vloeit niet  
weg, zoals met vloeibare smeermiddelen  
het geval is en het verzamelt geen vuil en  
aanslag, waartoe vette smeermiddelen  
geneigd zijn.

Het droogt onmiddellijk zonder achter- 
lating van een wasachtige of vettige film die 
vlekken achterlaat en vuildeeltjes aantrekt.  
Hierdoor kan het aantal producten en  
verpakkingen dat door vlekken of  
beschadigingen wordt afgekeurd, worden 
teruggedrongen. De coating is bestand  
tegen wegspoelen door water, milde  
zuren en alkaliën, waardoor de coating  
voor een goed functioneren minder  
veelvuldig behoeft te worden opgebracht.

Omdat 438 PTFE Coating de opperv- 
lakken van onderdelen en apparatuur  
bijzonder glad maakt, is het product ideaal 
voor het aanbrengen aan de binnenzijde  
van overslaginrichtingen, reservoirs,  
glijgoten en overal waar het vastkleven  
van stoffen een probleem oplevert. Het  
aanbrengen van de beschermlaag op  
dergelijke oppervlakken elimineert  
vastlopen en kostbare productie- 
onderbrekingen. Wanneer het product in  
verscheidene lagen wordt aangebracht,  
verschaft het een duurzame oppervlak- 
tebescherming en voorkomt het slijtage  
door schurende werking.
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Gegevens
n Bevat ultrafijne PTFE-deeltjes
n Glad; lage wrijvingscoëfficiënt
n Droog, geen oliën, niet vettig
n Schoon, laat geen vlekken achter
n Speciaal ontwikkeld voor gladde,  
 niet-poreuze oppervlakken
n Uitstekende chemische weerstand
n Hoge weerstand tegen wegspoelen
n Vocht wordt niet geabsorbeerd of  
 vastgehouden.
n NSF H2 - Registratienummer 133951  
 (grootverpakking) en 133950 (aerosol)

Voordelen
n Stopt vastkleven en aangroei van  
 stoffen
n Bespaart effectief het energieverbruik
n Verlengt de levensduur van apparatuur  
 en onderdelen
n Bespaart kosten voor vervangende  
 onderdelen
n Bespaart smeerkosten
n Bespaart onderhoudskosten
n Reduceert productietijd

Gebruiksaanwijzing
Het te smeren oppervlak dient vrij te  

zijn van vuil, olie, vet, vocht, roest, pluizen  
enzovoort. Alvorens het product op te  
brengen goed schudden tot de agitator  
ratelt en vervolgens het schudden nog 60  
seconden voortzetten. Test de geschikt- 
heid op een klein materiaalmonster. Spuit  
met een heen-en-weergaande beweging  
en houd de bus hierbij 20 tot 31 cm van  
het oppervlak verwijderd. Gelijkmatig  
aanbrengen. Er behoeft slechts een  
dunne laag opgebracht te worden, zodat  
er geen verlies optreedt.  Het toepassen 
van verscheidene lagen is mogelijk voor 
een nog betere oppervlaktebescherming 
en bescherming tegen slijtage. Laat 
iedere laag afzonderlijk drogen. 

Veiligheidsvoorschriften
Raadpleeg voor het gebruik van dit  

product het veiligheidsinformatieblad  
MSDS (Material Safety Data Sheet), of  
de toepasselijke veiligheidsvoorschriften  
in uw omgeving.

De technische gegevens zijn het resultaat van laboratoriumproeven en geven uitsluitend de algemene karakteristieken weer. A.W. CHESTERTON COMPANY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE 
GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID IS UITSLUITEND BEPERKT TOT VERVANGING VAN HET PRODUCT.
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