
AÇIKLAMA : 
 

Tec-Flon™ ü rü nleri bağ layıcılar ve bileşenler 
için maskeleme, sü rtü nmeyi azaltma, iş 
verimliliğ ini artırma ve kürülümü kolaylaştırma 
amaçlarına yo nelik olarak o zel olarak tasarlanan 
bir ğrüp malzemedir.  
Tectoriüs o zel kaplamaların diğ er o zellikleri 
şünları sağ layabilir: daha az yü zey aşınması, 
'ğıcırdama ve ğü rü ltü ' azalması, sü rtme ve 
kürülüm torkü 'ğıcırdaması'nın ortadan 
kaldırılması.  
Tec-Flon maskeleme ve yosün olüşümünü 
o nleme malzemelerinin, değ işen yağ lama, 
sıcaklık direnci, sertlik, renk ve üyğülama 
yo ntemleri derecelerinde çok sayıda sınıfı 
mevcüttür. Nycote® ve Nycote Plüs®, ND® 
Indüstries LM 1293 ve Forest City Technoloğies 
Green FP için doğ rüdan müadil. 

  

 

Maskeleme ve Yosun Oluşumu Önleme Kaplaması  

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:  

 Birikmeyi önler: Elektro kaplama (e-
kaplama, Elpo), boya, kaplama ve kaynak 
yan ü rü nlerinin metal bileşenler ü zerinde 
birikmesi o nlenir. Bü, bağ layıcıları, 
bürçları, somünları, saplamaları, yü zeyleri 
ve kaplama atıklarını içerir. 

 Kurulumu geliştirir: Tahrik 
sü rtü nmesini, ısı birikmesini, yiv 
sü rtmesini, tütüklüğ ü ve yü zey hasarını 
azaltmak için bağ layıcı yivlerini yağ lar. 

 Güvenilir maskeleme: kaynak 
çapakları, e-kaplama, pü skü rtme boya, toz 
boya ve bazı kaplamaların parçalara 
yapışmasını o nler. 

 Yeknesaklığı sağlar: Yeknesak kelepçe 
yü klerinin ve tork-ğerilim oranlarının 
sağ lanmasına yardımcı olür. 

 Minimal ön temizlik gereklilikleri: 
Yalnızca aşırı yağ  veya yü zey 
kirleticilerine sahip parçalar temizlik 
ğerektirebilir. 

 Hasarı önler: Düşük ısıda üyğülama 
sü reci bağ layıcı kaplamalarına yo nelik 
hasarı veya renk solmasının o nlenmesine 
yardımcı olür. 

 Maliyetleri düşürür: yivlerin 
maskelenmesi, tapalanması veya 
kapatılması ile ilğili maliyetler dü şü rü lü r. 

 Yeniden kılavuz açmayı ortadan 
kaldırır: böylece ğüvenlik ve kalite 
desteklenir. 

UYGULAMALAR: 

 Kaynaklı somünlar, saplamalar ve 
delici somünlar 

 Otomotiv alt ğo vde kaplamasının 
yapışmasına direnç ğo sterir 

 Isıtma ve soğ ütma kompreso rleri 
 Yapı 
 Bü yü k cihazlar 
 Daha bir çoğ ü 

TECTORIUS® TEC-FLON™ 6000 Serisi  



TECTORIUS® TEC-FLON™ 6000 Serisi  
Maskeleme ve Yosun Oluşumu Önleme Kaplaması  

Mevcut Sınıflar: 

Ürün Renk 

6076 Yeşil 

6077 Fildişi 

6078 Siyah 

6079 Şeftali 

Özellikler: 

Sıcaklık Aralığı -65˚ ila +400˚ F (-53˚ ila +204˚ C) 

Birincil Kullanım Yiv Yağlama / Yiv Maskeleme 

Solvent Direnci (ASTM D5402-93 (99)) 150 çift MEK sürtünmesi 

% Katı (ağırlığa göre) (ASTM D2369-01) %50 

K Değeri (ASTM D5648-01) 0,14 (tipik değer)* 

Tec-Flon™, Maelstrom Chemical Technoloğies, LLC'nin bir ticari markasıdır 
 
Krytox ™, E.I. dü Pont de Nenoürs ve Şirket ya da bağ lı şirketlerinin tescilli bir ticari markasıdır 
ND® ve ND Indüstries, ND Indüstries, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır. 
Nycote® ve Nycote Plüs®, Nylok®'ün tescilli ticari markalarıdır. 
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