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TECHNISCHE FICHE

Silgrease
UNIEK TEMPERATUUR EN VOCHTBESTENDIG SILICONENHARSVET

Niet smeltbaar en reukloos.

Milieuvriendelijk, zonder oplosmiddelen of vluchtige siliconen.

Veilig op metaal, rubbers, lakken en de meeste kunststoffen.

Temperatuurbestendig van -50°C tot +200°C.

Houdt rubbers zacht en soepel, belet vastvriezen en uitdrogen.
Zowel in dunne als in dikke lagen waterafstotend, elektrisch- en warmte-
isolerend.

Product [SLG]

Karakteristieken

Silgrease is een hoogwaardig, niet smeltbaar siliconenharsvet met 
uitzonderlijke smeereigenschappen. Het is volledig elektrisch 
isolerend en weert corrosie en oxidatie. Door zijn hoge elektrische 
isoleerbaarheid beantwoordt Silgrease aan de UK-criteria volgens 
het Ministerie van Defensie standaard 68-69 issue 1 en hierdoor 
volgt deze de Military Specification MIL-S-8660B criteria. Silgrease 
heeft een temperatuurbestendigheid van -50°C tot +200°C. 
Daarnaast verlengt het de levensduur van rubbers en kunststoffen 
en houdt deze zacht en soepel. Bovendien tast Silgrease de 
ondergrond niet aan. Het Water Regulations Advisory Scheme heeft 
Silgrease goedgekeurd voor contact met drinkwater.

Toepassingen

Industrie:
• afdichten en opvullen van elektrische en elektronische systemen 

tegen vochtindringing
• beschermen van ontstekingssystemen - voorkomt vonkvorming 

(Corona ontlading)
• houdt afdichtrubbers zacht en soepel, zodat deze goed blijven 

afsluiten (voorkomt lekken). Beschermt tegen uitdrogen.
• ideaal als smeer- en beschermingsmiddel te gebruiken op 

onderdelen welke gevoelig zijn aan water en corrosie
• antihechtmiddel, ontkister voor allerhande ondergronden, ook bij 

lage wintertemperaturen (-50°C)
• beschermt en voorkomt vastkomen van bouten en moeren door 

corrosie
• ideaal als smeermiddel voor elektrische bekabeling
• installatievet voor waterleidingverbindingen en andere dichtingen
• voorkomt bevriezen en vastlopen van o.a. koelcellen
• zeer goed chemisch en weersbestendig
• geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
• kan niet verzepen
 

Verpakking

Silgrease - patroon 75ml 201102000

Technische Eigenschappen

• Kleur: wit, transparant helder.
• Penetratie: 225 mm in rusttoestand, 270 mm in 

beweging.
• 240 mm in werking na 24 u op 200°C.
• Elektrische weerstand: 10//BS15//ESOhm.
• Diëlektrische constante: 2.6.
• Doorslagspanning: 19,5 KV/mm.
• Viscositeit: 4600mm²/s.
• Temperatuurbestendigheid: -50°C tot +200°C.
• Vluchtige bestanddelen: geen.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
 

Technische Eigenschappen

• Kleur: wit, transparant helder.
• Penetratie: 225 mm in rusttoestand, 270 mm in 

beweging.
• 240 mm in werking na 24 u op 200°C.
• Elektrische weerstand: 10//BS15//ESOhm.
• Diëlektrische constante: 2.6.
• Doorslagspanning: 19,5 KV/mm.
• Viscositeit: 4600mm²/s.
• Temperatuurbestendigheid: -50°C tot +200°C.
• Vluchtige bestanddelen: geen.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
 



Sm
eerm

iddelen

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

Gebruik

Silgrease niet aanbrengen op te schilderen oppervlakken.

Automotive:
• deur- en kofferrubbers: houdt deze holle rubbers zacht en soepel, 

zodat ze goed blijven afsluiten en niet fluiten.
• smeert en beschermt geleiders en gewrichtspunten van 

ruitenmechanisme en motorgedeelte, daar deze heel gevoelig zijn 
aan water en corrosie

• beschermt rubberslangen tegen uitdrogen
• voorkomt het kleven en het vastvriezen van sunroofrubbers.
• door zijn temperatuurbestendigheid gaat deze niet wegvloeien en 

geen vlekken maken op interieurbekledingen
• voor het waterdicht monteren van achterlichten, 

opbouwantennes, gevezen kofferspoilers: maakt deze water en 
winddicht

• versoepelt deze dichtingen, is later gemakkelijk te demonteren, 
overtollig vet is simpel te verwijderen met SAFETY CLEAN

• ideaal beschermingsmiddel bij soldeerwerken, deze belet het 
verbranden van de isolatiemantel van elektrische geleiders

• beschermt elektronische componenten.
• veilig op autolak aan en ideaal voor het beschermen van dorpels, 

deurpennen, vleugels en elektrische bedrading bij laswerken.
• vereenvoudigt montage van stofkappen.
• ook het monteren van ophangrubbers van uitlaten is nu 

eenvoudig en voorkomt kraken en piepen.
• vereenvoudigt montage van banden en houdt de hiel zacht en 

soepel; voorkomt mogelijke lekken.
• voorkomt koolstofafzetting van ontladingen
• vergemakkelijkt het monteren van darmen van koelwatersystemen
• ideaal voor het smeren van km-teller-kabels en zijn mechanisme
• geen nadelen voor carrosserie, gezien het geen vluchtige of 

verspreidbare siliconen bevat
• het volledig waterdicht maken van stekkers van aanhangwagens 

en maakt montage en latere demontage heel gemakkelijk
• voor het behandelen van volgende componenten tegen 

vochtpenetratie, oxidatie en overslag van hoogspanningsimpulsen: 
bougiekabels, stroomverdeler, motor en binnenmechanisme, 
bobine, printplaten, ontstekingsmoduul

• voor het beschermen en behandelen van alle multistekkers, welke 
gevoelig zijn aan oxidatie, vocht en temperatuur, zoals omvormers, 
stationaire regelklep, sensoren van smeerklep en 
luchthoeveelheidsmeter, zekeringen,...

• voor het smeren, beschermen en waterdicht maken van relais, 
schakelaars,...

• als montagevet voor de moduul op de stroomverdeler => 
beschermt deze tegen hogere temperaturen

• pakkingvet => eenvoudige montage; zeker aanwendbaar bij alle 
dichtingen in contact met heet en koud water

• kan niet verzepen
• geschikt voor smeringen en bescherming bij transport van 

levensmiddelen

 
 


