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TEKNISK DATABLAD

Nova PTFE Oil
HØJTEKNOLOGISK PTFE-SMØREMIDDEL

Universelt og transparent smøremiddel.

PTFE-korn skaber en kuglelejeeffekt.

Unik smøring ved både lave og høje temperaturer (-50°C til 250°C).

Kraftigt penetrerende evne, penetrerer endda rust.

Øger smøreintervaller.

Salt-, vand og vejrresistent.

Angriber ikke gummi, lak eller syntetiske materialer.

Tiltrækker ikke urenheder eller støv.

Silikonefri.

Tåler tunge laster og er egnet til fine mekanismer.

Produkt [NPO]

Karakteristika

Nova PTFE Oil er et hvid-transparent smøremiddel baseret på 
mineralolie af høj kvalitet og runde micron PTFE (Poly Tetra Fluorine 
Ethylen) korn, som udfylder smørefilmen og har en kuglelejeeffekt 
med god klæbeevne.
PTFE har den laveste friktionskoefficient af alle faste materialer.
Nova PTFE Oil sikrer en professionel og unik smøring ved både høje 
(250°C) og lave (-50°C) temperaturer.
Nova PTFE Oil udtørrer ikke, smelter og fryser ikke og er meget 
vandresistent.
Nova PTFE Oil har en kraftigt penetrerende evne, selv i rust og løsner 
fastsiddende dele.
Nova PTFE Oil er neutral, beskyttende og anti-korrosiv.
Nova PTFE Oil forebygger slid og er anvendelig til både tunge laster 
og fine mekanismer.
Nova PTFE Oil IL har en neutral PH-værdi og angriber ikke syntetiske 
materialer, metal og gummi.
Nova PTFE Oil øger smøreintervallerne takket være de varige og 
bemærkelsesværdige smøreydelser.

Anvendelsesomrader
Emballage

Tekniske info

• Sammensætning: mineralolie af høj kvalitet og 5-
micron PTFE-korn; indeholder EP (Extreme 
Pressure)-additiver samt antikorrosive og 
vandresistente komponenter, ikke indeholder 
silikone.

• Viskositet: lettere tixotropisk
• Farve: tranparent/hvid.
• Anvendelsestemperatur: -50°C til 250°C.
• 4-kugle EP-test (ASTM D 25%): 350 kg.
• 4-kugle slidtest (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
• pH: neutral.
• Kemisk resistens: resistent over for salt, 

aggressive dampe, havluft og vejrpåvirkninger; 
kan modstå svage syrer og ætsende opløsninger.

• Opbevaring: 120 måneder, tørt, køligt og 
frostsikkert.

• Specifik teknisk information vedr. hver enkelt 
pakning: se venligst sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

• Omrystes godt før brug
• Sprøjtes på et rent underlag
Anvend forlængerrøret til vanskeligt tilgængelige steder

AUTOMOBILSEKTOREN
• biler, motorcykler,mekaniske  landbrugsredskaber, navigation, 

transport,...: smøring af åbne kæder, ledere og hængsler, vindues- 
og dørmekanismer, sædeskinner, antenner, låse, ledere til soltage, 
pneumatiske luger, containerdøre, gravemaskiner, kraner, 
svingtappe, ...

• Nova PTFE Oil er anvendelig til såvel metal- som plastik/plastik-
smøring eller kombinationer af disse.

INDUSTRI
• til den effektive, længere og energisparende drift af alle bevægelige 

dele så som: transportbånd og skinner, elektriske pumper, kabler, 
gearhjul, kæder, roterende tandhjulspumper, (aksiale) 
stempelpumper, (rulle) lejer, løftemekanismer, spil, valser, 
indpakningsmaskiner, møller, teflon kædebælter, dreje- og 
fræsemaskiner, plæneklippere, præcisionsdele, vævemaskiner, 
stanse- og pressemaskiner, symaskiner, stilladser, skydevinduer, 
spindler, arme, mørtelblandere, ventiler, koblingsmøtrikker, aksler, 
våben, mortere, installationer i træ, metalindustrien, industrien for 
syntetiske materialer, printere, mineindustrien, havebrug, 
rumfartsindustrien o.s.v.

Nova PTFE Oil - spraydåse 
400ml

spraydåse 
400ml 231131375


