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TECHNISCHE FICHE

Novalube Ceramic
HOOGKWALITATIEVE ANTI-BLOKKEER-, SMEER- EN BESCHERMPASTA

Bevat een hoog percentage keramische deeltjes.

Zeer hoge drukbestendigheid (2000 N/cm2).
Bevat geen metaaldeeltjes en beschermt alle ferro- en non-ferrometalen tegen 
corrosie.
Extreem temperatuurbestendig van -180°C  tot +1400°C.

Smelt niet weg en voorkomt electro-chemische invloeden.

Tast geen rubbers of kunststoffen aan.

Vult oneffenheden op.

Vereenvoudigt montage en demontage.

Het aantrekkoppel blijft behouden.

Is zuur- en zoutbestendig.

Zuinig in gebruik.

Niet afspoelbaar met warm of koud water.

Product

Karakteristieken

Novalube Ceramic geeft de beste smering in de slechtste 
omstandigheden en vermindert bovendien slijtage op plaatsen van 
hoge wrijving en hoge temperaturen. Novalube Ceramic voorziet alle 
metalen - zelfs R.V.S. - van een bescherm- en anticorrosielaag, die 
goed chemisch en hittebestendig is en bovendien niet afspoelbaar is 
met warm of koud water. Novalube Ceramic tast bovendien geen 
rubbers of kunststoffen aan en is niet elektrisch geleidend.

Toepassingen

Auto en bromfiets:
• veren, ophangingen, uitlaatonderdelen en afdichtingen, draaibare 

onderstellen, vastgeschroefde verbindingen in chassis en 
carrosserie, pen, as, stift van remklauwen en remblokken, 
wielbouten en -moeren, drijfwielen en kettingen, motorophanging, 
injectiekoppen, bouten van cylinderkoppen, ruit en 
ruitenwissermechanisme, ontstekingsbougies, gloeibougies, 
spiebanen, thermostaatkleppen, pakkingen voor cylinderblokken 
en inlaatspruitstukken

 

Verpakking

Novalube Ceramic - aerosol 400ml 222001000

Technische Eigenschappen

• Kleur: wit/geel.
• Verdikker: bentonevet.
• Basisolie: mineraal.
• Gebruikstemperatuur spuitbus: van -40°C tot 

+1000°C.
• Gebruikstemperatuur pot: van -40°C tot 

+1200°C.
• Temperatuurbestendig: van -180°C tot +1400°C.
• Vlampunt basisolie: 270°C.
• Four Ball Test (IP-239): 2000 N/cm2.
• Soortelijk gewicht bij 25°C: 1.132 g/cm3.
• Chemische bestendigheid: warm en koud water, 

de meeste zuren en alcaliën.
• Bevat: geen metalen.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheids 

che te raadplegen.
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Gebruik

• Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
• Aanbrengen op zuivere ondergrond.

Vrachtwagens, tractoren, ... :
• rubber koppelbus, stiften van remschoenen, pneumatische 

cylinderonderdelen, schijfremsystemen, overlangs gegroefde 
assen, tapeindes, cylinderkoppakkingen, lagers, koppelingen, 
bevestigingspennen en regelnokken van remsegmenten

 
Dieselmotoren:
• metalen pakkingen, bouten van cylinderkoppen, schuifgeleiders, 

injectiekoppen, koppelingen in hydraulische systemen, regelvijzen 
en -nokken, uitlaatcollectors en  inlaatspruitstukken

 
Marine:
• tapeindes in motoren, afdichtingen (in bijv. waterpompen), van 

schroefdraad voorziene assen, lagerhuizen, luiken, hijskranen en 
lieren, masten, zeil- en ankerhaspels, spanners van de 
hoofdtouwen, boeien, generatoren, ankerwindassen, 
centrifugaalpompen

 
Buitenboordmotoren:
• weerstaat aan zoet- en zoutwater, wordt gebruikt op alle 

bevestigingsstukken en steunen van de motor., voorkomt 
vastlopen en electrolytische reacties, vergemakkelijkt het 
demonteren van de schroef

 
Landbouw:
• beregeningsinstallaties, transportbanden, wieken van windmolens, 

kettingschakels, koppelstukken van kettingen, afvulmachines, 
koppelingen (bijv. koppelingen van aanhangwagens)

 
Bouw:
• pneumatische hamers en boorhamers, rollen en nokken, 

tandkransbetonmolens, remkabels, pompen en compressoren, 
bevestigingsbouten voor windasremmen, schoren, stellingen

 

Novalube Ceramic - pot 120gr 222002000


