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RG 703  KERaMiSCh vEt

Hoogwaardig smeermiddel bestaande uit zeer 
fijne keramiek deeltjes opgelost in naftenische 
oliën. Beschikt over zeer hoge slijtagewerende 
eigenschappen en een goede oxidatie-stabiliteit, 
waardoor een langdurige werking is gegarandeerd. 
Geschikt als smeermiddel en als montagepasta. 
Bestand tegen temperaturen van -40º C. tot 
1200º C.

RG 803 SupERlubE

Hoogwaardig multi functioneel smeer- en 
glijmiddel op basis van minerale olie, versterkt 
met PTFE, zonder aromatische koolwaterstoffen. 
Zeer gevarieerd toepasbaar als algemeen smeer-
middel voor scharnieren, werktuigen, transport-
banden etc. Zeer lang werkzaam.

400 ml

400 ml

RG 709 KEttiNGSMERiNG

Excellent synthetisch smeermiddel voor hoge 
temperaturen en zware belasting. 
Toepasbaar tot 230ºC. Heeft een superieure 
smeercapaciteit, vermindert wrijving en beschermt 
tegen slijtage. Ook geschikt voor het smeren 
van lagers en verbindingen. 
Spuitbus met GDS

RG 704 ptFE KEttiNG- EN KabElSMERiNG

Een speciale samenstelling van vetten. Geschikt 
voor de bescherming en smering van kettingen, 
kabels en algemene smering. Onoplosbaar in 
water. Het werkt vocht- en waterafstotend en is 
corrosiewerend. 
Spuitbus met GDS

400 ml

400 ml

RG 711 WhitE GREaSE

Blank smeermiddel met een zeer goed hecht-
vermogen. Uitstekend toepasbaar op kettingen, 
tandwielen, kabels, sloten, kogellagers en 
mechanismen onder belasting. Het product is 
water- en hittebestendig en heeft corrosiewerende 
eigenschappen. Het product zorgt voor een 
langdurige bedekking en kan een druk van 
40 kg/mm² weerstaan.

RG 716 Ep2 vEt 

Een universeel EP 2 vet in spuitbussen zonder 
drijfgas. Wordt aanbevolen voor smering van o.a. 
glij- en wentellagers in voertuigen en industriële 
toepassingen, waarbij hoge temperaturen en  
belastingen optreden en een lange levensduur  
vereist wordt. Kan door middel van een spuitspriet  
gedoseerd worden aangebracht.

400 ml

400 ml

SMEREN SMEREN

Ep 2 GREaSE vEtpatROON

Universeel EP vet voor smering van o.a. glij- en 
wentellagers in voertuigen en industriële toepas-
singen, waarbij hoge temperaturen en belastingen 
optreden en een lange levensduur vereist wordt. 
Toepassingsvoorbeelden: lagers van elektromo-
toren, machines, ventilatoren, droogcilinders, 
wasmachines, sloten, scharnieren, kabels, lieren en  
tandwielen. Kwaliteitsniveau: Beantwoordt aan de 
classificatie DIN 51 825 KP 2 N30 NLGI klasse 2.

RG 126 KabElOliE

tF-GREaSE vEtpatROON

Sterk hechtende, diep penetrerende kabelolie met 
zeer goede water verdringbare eigenschappen. 
Bevat grafiet voor een optimale bescherming tegen 
slijtage.
Spuitbus met GDS.

Hoogwaardig vet op basis van met bindmiddelen 
ingedikte siliconen olie, waaraan PTFE is toege-
voegd. Zeer geschikt voor gebruik onder extreme 
omstandigheden. Te gebruiken van –50ºC tot 
250ºC. De viscositeit blijft tijdens temperatuur-
schommelingen stabiel. Bestand tegen water, zuren, 
logen, ozon en zuurstof. Geschikt voor het gebruik 
in lagers, afsluiters, op schroefdraad etc. Ook voor 
smering van kunststof op kunststof.

400 ml

400 gr400 gr

RS 2000 FOOd GRadE SiliCONENSpRay

Veelzijdig toepasbaar product met uitsluitend FDA 
toegelaten grondstoffen.
Een universeel product op basis van siliconen met 
vele toepassingsmogelijkheden. Smeert, reduceert 
wrijving, maakt antistatisch en waterafstotend. 
Het product is stabiel van –40 ºC tot 280 ºC.

400 ml

RS 81 SiliCONENSpRay

Een universeel smeermiddel op basis van siliconen 
met vele toepassingsmogelijkheden. Het smeert, 
reduceert wrijving, maakt antistatisch en water-
afstotend. Het product kleeft en vlekt niet 
waardoor het aankoeken van stof en vuil 
wordt voorkomen. Heeft een lange levensduur 
(afhankelijk van de belasting).
Het product is stabiel van – 20 ºC tot 240 ºC.

400 ml

RS 80 SMEER- & GlijMiddEl

Een universeel smeer- en glijmiddel op basis 
van siliconen. Smeert, reduceert wrijving, maakt 
antistatisch, waterafstotend en laat geen residu na. 
Het product kleeft en vlekt niet, waardoor het 
aankoeken van stof en vuil wordt voorkomen. 
Stabiel van – 20 ºC tot 240 ºC.

500 ml

Sv 2000 SiliCONENvRij SMEER- & GlijMiddEl

Een universeel siliconenvrij smeer- en glijmiddel met 
onbegrensde toepassingsmogelijkheden. 
Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch 
en laat geen residu na. Kleeft en vlekt niet. 
Kan door zijn siliconenvrije samenstelling zonder 
gevaar worden toegepast op oppervlakken welke 
nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

400 ml Ook verkrijgbaar in: 10 ltr.

R 139 SiliCONENvRij GlijMiddEl

Een universeel siliconenvrij glijmiddel, daar toe te 
passen waar nadien gelakt, gelijmd of bedrukt moet 
worden. Reduceert wrijving, maakt antistatisch en 
laat geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt het 
product niet waardoor het aankoeken van stof en 
vuil wordt voorkomen. Speciaal geschikt voor de 
houtbewerkingindustrie.

500 ml Ook verkrijgbaar in: 10 ltr. en 25 ltr.

500 gram

RG 702 KOpERpaSta

R-FiX KRuipOliE

1 x 4 kruipolie die losmaakt, smeert, vochtwerend 
en roestwerend is. 
Maakt vastgeroeste bouten, moeren en andere 
verbindingen snel weer los. 
Door de speciale samenstelling heeft deze kruipolie 
een sterk penetrerend vermogen. Bevat hoogwaar-
dige, corrosiewerende en smerende bestanddelen.
Spuitbus met GDS.

400 ml Ook verkrijgbaar in: 5 ltr.

Ideale montagepasta op basis van zeer fijn verdeel-
de koperdeeltjes en bentone basisvet. Zorgt voor 
een snelle en makkelijke montage en demontage 
van draadverbindingen.
Voorkomt cavitatie en vreten. Wordt niet wegge-
spoeld door water, is bestand tegen logen, zouten 
en zuren. 

vOORdElEN vaN hEt aiROSOl® SyStEEM:

•	 Geen	schadelijk	of	brandbaar	gas.
•	 De	spuitbus	kan	in	elke	positie	worden	
 gebruikt, ook op zijn kop.
•	 Hoge	sproeikwaliteit.
•	 Meer	dan	98%	lediging.
•	 Het	product	komt	niet	in	contact	met	de	
 gecomprimeerde lucht.
•	 Bij	stijgende	temperatuur	stijgt	de	druk	
 nagenoeg niet.
•	 Gedoseerde	uitstoot	van	product	mogelijk.

Het  GDS spuitsysteem zorgt dat ook 
met een spuitbus het product gedoseerd 
en doelgericht wordt aangebracht.


