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BARE, BUCSI, PLACI
din PTFE

Redactat: S.TP; S.MC

4

PREZENTARE, UTILIZARI
Aceste produse se obtin din politetrafluoretilena pura sau cu ingredienti, prin presare-sinterizare si
extrudere uscata. Ingredientul are rolul de a îmbunătăti una sau mai multe proprietăti ale PTFE-ului pur
(ex: grafit, carbon, sticlă, bisulfură de molibden, bronz, ceramică, etc.).
Produsele prelucrate din PTFE (bare, bucsi, plăci ) sunt destinate pentru obtinerea diverselor repere
utilizate în domeniul de temperaturi de la –200  C la +250  C, fiind inerte chimic sau cele executate din
PTFE aditivat prezentand proprietati mecanice îmbunatatite : rezistenta la uzura, deformare sub sarcina,
soc, etc.
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Caracteristicile fizico-mecanice corespund celor specificate de furnizorii de materie prima si se pot
prezenta clientilor detaliat, la cerere.
DIMENSIUNILE reperelor executate din PTFE :
-Bare :
 (5 – 26) mm; L =(1000-3000)mm
 (30 – 160) mm; L = 120 mm
-Bucsi

 ext (20 – 880) mm; h = (10-300) mm

-Placi prismatice: 1) 400 x 400 x (5...50) mm
2) 600 x 600 x (8 ..40) mm
3) circulare, suprafata maxima : 0,36 m 2
Obs. La cererea clientului reperele se pot executa si la alte dimensiuni.
AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Depozitarea se face în magazii curate.
Ambalarea se face în saci sau plase din polietilenă.
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, ferite de obiecte cu muchii ascutite.
MASURI DE SIGURANTA
Pentru reperele de dimensiuni mari se vor evita socurile mecanice la depozitare si manipulare.
TERMEN DE GARANTIE
Termenul de garantie al produsului este îndelungat cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si
transport prevăzute mai sus.
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