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TECHNISCHE FICHE

White Supreme 
Grease
WATER- EN WARMTEBESTENDIG SMEERMIDDEL

Unieke 360° jetspray, aan te brengen onder elke hoek.

Goed penetratievermogen.

Herleidt schuren en wrijving tot een minimum.

Kan niet weggespoeld worden, zelfs niet met warm water.

Droogt niet uit, hardt niet uit.

Voorkomt corrosie.

Ideaal voor hoge en lage temperaturen (van -35°C tot +185°C).

Bevat geen zuren.

Veilig op plastiek en rubber.

Handig voor moeilijk bereikbare plaatsen onderhevig aan warmte en damp.

Product

Karakteristieken

White Supreme Grease is een universeel heavy-duty smeermiddel, 
op basis van calcium. Het is handig in gebruik, heeft een erg 
gelijkmatig spuitpatroon en voorkomt verspilling, morsen en 
vervuiling. White Supreme Grease heeft een sterk 
penetratievermogen. Het product stroomt uit de bus als een dunne 
olie die wordt omgevormd in een vet. De extra kwaliteit biedt een 
uitstekende filmsterkte en een erg hoge water- en 
temperatuurbestendigheid.

Toepassingen

Speciaal geëigend voor gebruik op:
• sloten
• venstergeleiders
• slotmechanismen
• machine-onderdelen en kettingen
 
Automotive:
• venstergeleiders, sloten, scharnieren, ruitenwissers, motoren, 

wiellagers, waterpompen, generatorlagers, ... .
 

Verpakking

White Supreme Grease - aerosol 400ml 231111000

Technische Eigenschappen

• Fysisch: wit vet in spuitbus.
• Basis: calcium.
• Soortelijk gewicht bij 20°C: 1.120 g/cm³ DIN 

51757.
• Vloeibaar bij temp.: 185°C.
• Stollingstemperatuur: -35°C.
• Four Ball test DIN 51350: 300 - 320 kg.
• Waterweerbaarheid DIN 51807 bij +90°C: totaal.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Schudden voor gebruik.
• Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond. Reinig en ontvet indien nodig met Safety Clean en/of Multifoam.

Motorfietsen, fietsen:
• koppelingen, gasregelingen, remonderdelen, tandwielen, 

remkammen, kettingen, kabels, ... .
 
Industrie:
• overal waar elementen veelvuldig zijn blootgesteld aan hitte, water, 

damp.
• voor ventilatoren, lagers, overbrengingen, transportbanden, ... .


