
3. Smörjande

Novalube Ceramic NCE

HÖG KVALITATIV ANTI-
BLOCKERANDE SMÖRJANDE OCH
SKYDDANDE PASTA

• Innehåller en stor andel keramiska

partiklar

• Motstår höga tryck (2000 N / cm²).

• Innehåller inga metallpartiklar och

skyddar alla järnhaltiga och icke

järnhaltiga metaller mot korrosion.

• Extrem temperaturbeständighet från

-180 ° C upp till 1400 ° C.

• Smälter inte bort och förhindrar

elektrokemiska reaktioner.

• Påverkar inte gummi eller syntetiska

material.

• Fyller ut oregelbundenheter.

• Förenklar montering och demontering.

• Åtdragningsmomentet förblir

oförändrat.

• Motstår syra och salt.

• Ekonomisk att använda.

• Kan inte tvättas bort med varmt eller

kallt vatten.

Allmän information

NOVALUBE CERAMIC ger bästa smörjning
under de svåraste förhållanden och minskar
slitaget på delar som utsätts för hög friktion
och temperatur.
NOVALUBE CERAMIC ger alla metaller, även
rostfritt stål, en skyddande och anti-korrosiv
skikt som med bra värme-och
kemikaliebeständig. Den kan inte tvättas bort
med varmt eller kallt vatten.

NOVALUBE CERAMIC påverkar inte gummi
eller syntetiska material och leder inte
elektricitet.

Teknisk information och förpackning

Kulör: gulvit
Förtjockare: Bentonite fett
Basolja: medicinsk olja.
Temperaturintervall: -40°C to +1000°C.
Temperaturtålighet: från -180 ° C till 1400 °
C.
Flampunkt basolja: 270 ° C.
Fyrkuletest Test (IP-239): 2000 N / cm².
Specifik vikt, 25°C: 1,132 g/cm ³.

Kemisk resistens: varmt och kallt vatten, de
flesta syror och alkalier.
Innehåller: inga metaller.
Hållbarhet: 12 månader, hålla torrt, svalt och
frostfritt.
Miljö och säkerhet: se säkerhetsdatablad

Applikation och användning

BILAR OCH MC
• fjädrar, upphängning, avgasrör beslag och
tätningar, boggier, skruvförband i chassi och
kaross, bromskammarna och stift, hjulbultar
och muttrar, drivhjul och kedjor,
slanganslutningar motor upphängningar,
injektions munstycken, cylinder-skruvar,
spolarvätskesystem, tändstift, glödstift,
kilspår, termostatventiler, packningar för
motorblock och fördelare
TUNGA LASTBILAR, TRAKTORER, ETC.
• gummibussningar, bromsback stift,
pneumatiska cylinder delar,
skivbromssystem, fjädring, splines axlar,
topplocks packningar, parallellstags kullager,
kopplingar, axlar och bromsdelar
DIESELMOTORER
• metall packningar, topplocks bultar,
ventilstyrningar, injektion munstycken,
hydrauliska kopplingar och ställmuttrar
MARIN
• pinnbultar i motorer, tätningar (i t.ex.
vattenpumpar), gängade spindlar, lager
höljen, luckor, kranar och vinschar, master,
plåt och ankarspel, Skiftnycklar, schacklar,
generatorer, ankar-box växlar,
centrifugalpumpar

UTOMBORDSMOTORER
• motstår söt och salt vatten och används på
alla monteringsdelar och motorstöd;
Förhindrar fast kärvning och elektrolytiska
reaktioner; Förenklar propeller demontering
JORDBRUK
• bevattningsanläggningar,
bandtransportörer, vindkraftverk rotorer,
schacklar, kedjor, kopplongar, fyllning
utrustning, kopplingar (t.ex.
släpvagnskopplingar)
ANLÄGGNINGS- OCH BYGGINDUSTRI
• Tryckluuftshammare och tryckluftsborrar,
kronhjulet på cementblandare, bromsvajers,
pumpar och kompressorer, fästskruvar för
vinschbromsar, ställningar, skopelevatorer

Produkt referenser

Artikel
nummer

Namn Innehåll Sektion

222001000 Novalube Ceramic 400 ml Smörjande

222002000 Novalube Ceramic 120 g Smörjande
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