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TEKNISK DATABLAD

White Supreme 
Grease
VANDTÆT OG VARMERESISTENT FEDT

Unik 360° jet spray. Kan anvendes i enhver vinkel.

Gode penetrerende egenskaber.

Reducerer friktion og slid til et minimum.

Kan ikke skylles væk, ikke engang med varmt vand.

Tørrer ikke ud, hærder ikke.

Hindrer korrosion.

Fremragende til områder med lave og høje temperaturer (mellem -35°C og 
+185°C)

Indeholder ingen syrer.

Sikker på plastik og gummi.

Særdeles god til vanskeligt tilgængelige områder, tåler varme og fugt.

Produkt [WSG]

Karakteristika

White Supreme Grease er et multifunktionelt heavyduty 
smøremiddel baseret på calcium. Det er letanvendeligt, spraydåsen 
giver en jævn dækning, hindrer spild og forurening.
White Supreme Grease har en høj penetrerende evne. Produktet 
flyder ud som en tynd olie, som så bliver til fedt.
Den førsteklasses kvalitet leverer en overlegen filmstyrke og meget 
høj vand- og temperaturresistens.

Anvendelsesomrader

White Supreme Grease er specielt egnet til brug på:
• hængsler
• vinduesglidere
• lukkemekanismer
• maskindele og kæder

Emballage

White Supreme Grease - spraydåse 400ml 231111375

Tekniske info

• Udseende: hvid fedt i aerosol.
• Base: cacium.
• Rumvægt ved 20°C: 1.120 g/cm³ DIN51757.
• Flowtemperatur: 185°C.
• Størkningstemperatur: -35°C.
• 4 kugletest DIN 51350:300 - 320 kg.
• Vandsresistens DIN 51807 ved +90°C: total.
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.



Sm
ørem

idler

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

Anvendelse

BILER
• vinduesglidere, låse, hængsler, vinduesviskere og viskermotor, 

koblinger, bremser, vandpumper, generatorlejer,...
MOTORCYKLER - CYKLER
• koblings- og gasregulatorer, kabler, drivkæder,...
INDUSTRI
• overalt hvor der regelmæssigt forekommer varme, vand eller fugt
• til ventilatorer, gear, lejer, transportbånd
 


