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TECHNISCHE FICHE

Nova PTFE Oil
HI-TECH PTFE SMEERMIDDEL

Universeel en transparant smeermiddel.

Met kogellagereffect dankzij de PTFE-bolletjes.

Unieke smering bij -50°C tot +250°C.

Sterk kruipvermogen, doordringt zelfs roest.

Verlengt smeerintervailen.

Zout- en waterbestendig.

Veilig in gebruik zelfs op lak, kunststoffen en rubbers.
Weerstaat zware belastingen en geeft ook een perfecte smering bij fijne 
mechanismen.
Trekt geen vuil of stof aan.

Siliconenvrij.

Product [NPO]

Karakteristieken

Nova PTFE Oil is een wit-transparant smeermiddel op basis van 
hoogwaardige minerale olie en ronde gemicroniseerde PTFE (Poly 
Tetra Fluor Ethyleen)-deeltjes die als goedhechtende, opvullende 
kogellagers werken in de smeerfilm. PTFE bezit de laagste 
wrijvingscoëfficiënt van alle vaste stoffen. Nova PTFE Oil verzekert 
een professionele en unieke smering bij hoge (250°C) en bij lage 
(-50°C) temperaturen. Nova PTFE Oil droogt niet uit, smelt of bevriest 
niet en heeft waterafstotende eigenschappen. Nova PTFE Oil bezit 
een sterk penetrerend  vermogen, zelfs in roest en maakt 
vastzittende delen los. Het product is neutraal, beschermend en 
corrosiewerend en voorkomt slijtage en is zowel geschikt voor zware 
belastingen als voor fijne mechanismen. Nova PTFE Oil heeft een 
neutrale PHwaarde en tast geen kunststoffen, metalen of rubbers 
aan. Nova PTFE Oil vermindert smeerintervailen door zijn langdurige 
opmerkelijke smering.

Toepassingen

• auto's, moto's, fietsen, landbouwmechanica, scheepvaart, 
transport,...: smeren van open kettingen, geleiders en scharnieren, 
ruit- en deurmechanismen, zetelsledes, antennes, sloten, 
opendakgeleiders, pneumatisch gereedschap, containerdeuren, 
grondverzetmachines, kranen, schuifdekken van schepen, 
fusépennen, zeilgespen,...

Verpakking

Nova PTFE Oil - aerosol 400ml 231131000

Nova PTFE Oil - bus 5l 231135000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: hoogwaardige minerale olie en 
gemicroniseerde (5 microns) PTFE, bevat geen 
siliconen.

• Bevat EP (Extreme Pressure)-additieven en 
roestwerende en waterafstotende bestanddelen.

• Viscositeit: licht thixotroop.
• Kleur: transparant / wit.
• Temperatuurbestendigheid: -50°C tot 250°C.
• Four Ball EP-Tesl (ASTM D 25%): 350 kg.
• Four Ball Wear-Test (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
• pH: neutraal.
• Chemische weerstand: weerstaat aan zouten, 

agressieve dampen, zeelucht en weersinvloeden.
• Weerstaat aan zwakke zuren en logen.
• Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Voor specifieke technische informatie per 

verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te 
raadplegen.
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Gebruik

• Goed schudden voor gebruik.
• Aanbrengen op zuivere ondergrond.
Voor moeilijk bereikbare toepassingen het verlengpijpje gebruiken.

• geschikt voor metaal/metaal alsook plastic/plastic - smeringen of 
combinaties hiervan.

• voor het efficiënt, langer en energiebesparend functioneren van 
alle bewegende delen zoals transportbanden en rails, 
electropompen, kabels, tandwielen, kettingen, tandradpompen, 
(axiale) plunjerpompen, (rol)lagers, liftenmechanismen, lieren, 
walsen, wikkelmachines, molens, teflon kettingbanden, 
verpakkingsmachines, draaien freesbanken, grasmachines, 
precisieinstrumenten, weefgetouwmachines, ponsen 
stempelmachines, naaimachines, stellingbouw, knikarmen, 
schuiframen, spindels, gieken, mortelmolens, ventielen, wartels, 
assen, wapens, vijzels, installaties in hout-, metaal- en 
kunststofindustrie, drukkerijen, mijnbouw, tuinbouw, 
luchtvaartindustrie, ...


