
 

   

 

 

Tisztelt Döntéshozó! 
 

Engedje meg, hogy bemutassam cégünket, és figyelmébe ajánljam TEFLON®-bevonat 

technológiánkat. 

Vállalatunk 30 év működési tapasztalattal rendelkező TEFLON®-bevonó cég, amely rendszeresen és 

nagy megelégedettséggel folytat partnerséget különböző műanyagipari illetve fröccsöntő, 

fémmegmunkáló, gumiipari és sok más egyéb általános gépipari szegmensben jelen lévő vállalattal. 

A TEFLON bevonat főbb tulajdonsága a formaleválasztás, a tapadásmentesség, az alacsony súrlódási 

tényező, speciális esetekben a sav- és lúgállóság is. 

Ezen okból kifolyólag bátorkodtam egy bemutatkozó anyagot Önnek küldeni, amely megoldást 

jelenthet néhány gyártás során felmerült problémájukra. A TEFLON bevonat sokoldalúságát jelzi, 

hogy cégünk 40 fajta TEFLON bevonattal rendelkezik, mind-mind más gyártási folyamatra 

specializálva. 

 

T5023 (Sav- és lúgálló bevonatrendszer)

Alkalmazási terület: Vegyipar, Gyógyszeripar, 

Tejipar 

~350 micron vastagságú bevonatunk nagy 

ellenálással bír az igazán erős savaknak és 

lúgoknak is, ezzel biztosítva a savas 

közegekben a munkadarabok megfelelő 

takaríthatóságát. 

Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik. 

T5004 (Formaleválasztó bevonat rendszer) 

Alkalmazási terület: Műanyagipar, Fröccsöntő 

szerszámok, Sütőipar 

~30 micron vastagságú bevonatunk remek 

formaleválasztó képességgel bír, de 

általánosan használható műanyag vágó és 

hegesztő éleknél is, illetve fröccsöntő 

szerszámoknál.  

Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik. 



 

   

 

T5025 (Formaleválasztó bevonat rendszer) 

Alkalmazási terület: Autóipar, Műanyagipar 

Sütőipar 

~100 micron vastagságú bevonatunk remek 

formaleválasztó képességgel bír, de 

általánosan használható fröccsöntő 

szerszámoknál illetve formaszerszámoknál. 

Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.  

 

T7001 (Gumiiparban használatos bevonat rendszer) 

Alkalmazási terület: Gumiipar 

~30 micron vastagságú bevonatunk 

Gumiiparban használatos alkatrészek 

esetében bizonyított, például: megvezető 

hengerek, formaszerszámok, gumiabroncs 

szegmensszerszámok. 

 

T5031 (Nagy kopásállóságú bevonat rendszer 

- Utómunkálható) 

Alkalmazási terület: Általános gépipar 

~100 micron vastagságú bevonatunk 

általánosan nagy fizikai behatás esetében 

használható. 

További nagy előnye utómunkálhatósága, 

eszterga illetve köszörűgépen, így a precíziós, 

kis tűréssel rendelkező alkatrészeknél 

tökéletes választás.  

 

  



 

   

 

T5011 (Festékiparban használatos bevonat rendszer) 

Alkalmazási terület: Festékipar 

~80 micron vastagságú bevonatunk 

festékiparban használatos alkatrészek 

esetében bizonyított, ezzel biztosítva például a 

rászáradt munkadarabok megfelelő 

takaríthatóságát. 

 

T5026 (Ragasztóiparban, Nyomdaiparban használatos bevonat rendszer) 

~100 micron vastagságú bevonatunk 

általánosan ragasztótároló illetve felvívő 

hengereknél, fénymásolóhengereknél, illetve 

bármilyen más ragasztógép alkatrészeinél 

nyújt kíváló tapadásmentességet, és 

tisztíthatóságot. 

 

 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket bizalommal a tenline@tenline.hu e-mail 

címen, vagy a +36 28 440 440-es telefonszámon.  

 

Ten-Line TEFLON®-bevonó,  Szinterező és Kereskedelmi Kft. 

2146 Mogyoród, Kerektó utca 4. 

www.tenline.hu 

 

 

Mogyoród, 2021. 03. 22.      Szőnyi András 

              ügyintéző 
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