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SMØREMIDLER - SMØREMIDLER - SMØREMIDLER - SMØREMIDLER -

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

 Sammensetning Høykvalitets mineralolje og 5 
  my PTFE korn. Tilsatt EP  
  (Extreme Pressure)  
  additiver,  
  korrosjonsinhibitorer og  
  komponenter for økt  
  vannbestandighet.

 Viskositet Svak thixotropisk

 Farge Transparent / hvit

 Temperaturområde –50oC til + 250oC

 4 Ball EP-test (ASTM D 2596) 350 kgf

4 Ball Wear-test (ASTM D 2596)  0,4 mm

 PH nøytral

 Kjemisk bestandighet Motstår salt, aggresiv  
  fordampning, sjøluft og  
  værpåvirkning. Tåler svake  
  syrer og basiske  
  oppløsninger.

 Forpakning 400 ml aerosol

 Varenummer N231131

BESKRIVELSE:
Nova PTFE Oil er et hvitt transparent smøremiddel 
med god vedheft, basert på høykvalitets mineralolje, 
og runde mikroniserte PTFE partikler som fyller smø-
refilmen og gir en kulelager-virkning.
PTFE (Teflon) har laveste friksjonskoeffisent av alt 
kjent fast materiale. Nova PTFE Oil gir optimal smø-
ring ved tempereaturer fra –50oC til + 250oC.
Nova PTFE Oil verken smelter, fryser eller tørker ut 
og har stor motstandsdyktighet mot vann.
Nova PTFE Oil penetrerer meget godt og har rustlø-
sende egenskaper. Nova PTFE Oil beskytter mot rust 
og slitasje. Nova PTFE Oil er antikorrosiv, har nøytral 
PH verdi og angriper ikke metall, gummi eller synte-
tiske materialer.
Nova PTFE Oil er økonomisk i bruk da den gir optimal 
smøring samtidig som den forlenger smøreinterval-
lene.

BRUKSOMRÅDER GENERELT:
Smøring av alle typer bevegelige deler som f. eks: 
transportbånd, skinner, elektriske pumper, kabler, gir, 
tannhjul, pumper, rullelager, heismekanismer, vinsjer, 
tromler, innpakningsmaskiner, valser, kverner, teflon-
belter, frese- og dreie maskiner, gressklippere, presi-
sjonsdeler, vevmaskiner, hulle- og stansemaskiner, 
symaskiner, stillassystemer, glidevinduer, skyvedørs-
garderober, spindel, kløyver, sementblander, ventiler, 
spjeld, bolter, koblinger, aksler, våpen, printere, gru-
vedrift,  hagebruk, landbruksutstyr, anleggsmaskiner, 
pneumatisk verktøy, containerdører, kraner, skyvetak 
på båter, etc.

BRUKSOMRÅDER AUTO:
Smøring av: åpne kjeder, koblinger, hengsler, vindu- 
og dørmekasnismer, stolskinner, antenner, låser, 
soltakmekanismer, etc.

BRUKSANVISNING:
Rist boksen før bruk. Rist også med jevne mellomrom 
under spraying for å få optimal fordeling av PTFE-par-
tiklene. Best smørevne oppnås etter at løsemiddelet 
er fordampet (ca etter 1 minutt).

• Absolutt laveste friksjonskoeffisient

• Transparent

• Tiltrekker seg ikke smuss

• Inneholder ikke silikon

• God penetreringsevne

• Varig -forlenger smøreintervallene

• Universell -smører finmekanikk samtidig 
som den tåler tyngre belastning


