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TEKNISK DATABLAD

Novastop Oil Blue
UNIK TEKNOLOGI TIL KAMPEN MOD ALLE OLIELÆKAGER

Stopper og forhindrer dehydrering eller hærdning af alle tætningsringe og 
pakninger.

Gør gummi blødt, fleksibelt og genanvendeligt.

Kan anvendes til både forebyggende og afhjælpende vedligehold.

Er forenelig med alle olietyper.

Indeholder ingen klorider eller opløsningsmidler.

Indeholder ikke oliefortykker.

Særdeles anvendelig til diesel- og benzinmotorer, hydrauliksystemer, hydro-
pneumatiske fjedersystemer, gearkasser,...

Et perfekt resultat, selv med tyk differentialolie.

Forebygger dyre reparationer eller udskiftninger.

1 behandling er tilstrækkelig.

Sikker at anvende.

Produkt [NOB]

Karakteristika

Novastop Oil Blue forebygger store udgifter til demontering og 
montering i forbindelse med udskiftning af utætte pakninger.
Novastop Oil Blue vedligeholder pakninger, beskytter dem mod 
dehydrering, hærdning, krympning og krystalisering.
Novastop Oil Blue imprægnerer de lækkende pakninger, gør dem 
elastiske igen, lader dem svulme op på kontrolleret vis og udelukker 
for en lang periode olielækager.
Novastop Oil Blue som en afhjælpende behandling behøver ikke 
gentages. Er arbejdet gjort en enkelt gang, da er pakningerne i 
perfekt stand igen.
Novastop Oil Blue som en forebyggende behandling anbefales til 
motorer og installationer fra de er 3 år gamle.

Anvendelsesomrader

Til forsegling og behandling af tætningsringe og pakninger i 
differentialgearkasser, automatgearkasser og manuelle gearkasser, 
hydrauliske systemer på gaffeltrucks og kraner, hydropneumatiske 

Emballage

Novastop Oil Blue - flaske 250ml 742203375

Tekniske info

• Sammensætning: flydende, olieagtig blanding af 
udvalgte gummi-blødgøringsmidler.

• Duft: let olieduft.
• Massefylde: ca 1.15 +/-0.1 kg/dm10//BS3//ES.
• Opløselighed: blandbar med alle olier; opløselig i 

opløsningsmidler og uopløselig i vand.
• Flammepunkt: 235°C.
• Forbrug: NOG: 30 ml/l olie; NOB: 35 ml/l olie.
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

fjedersystemer. Forhindrer hylen og skurren hos 
servostyringssystemer,...


