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CERAMIC GREASE SPRAY    
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

• Bestand tegen temperaturen tot 1700°C 

• Drukbestendig tot 265 kg   

• Roestwerend 

• Consistentie volgens NLGI: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
CERAMIC GREASE SPRAY is een duurzaam en 
hoogwaardig keramisch vet. Het is speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen waar een hoge druk- en temperatuur 
bestendigheid vereist is.  
Vanwege de unieke samenstelling, kent het product ook 
onder zware omstandigheden geen vloeiing. Omdat 
hierdoor vastvreten en hinderlijke bijgeluiden worden 
voorkomen (anti-seize werking) is het uitstekend geschikt 
voor remblokken, uitlaatsystemen, wielmoeren en 
machineonderdelen. Omdat Ceramic Grease Spray, in 
tegenstelling tot het traditionele kopervet geen metaal 
bevat, is het niet geleidend en daardoor perfect geschikt 
voor de ABS-remsystemen. Ceramic Grease Spray is vrij 
van siliconen en metaal, waardoor het product voldoet 
aan milieurichtlijnen met betrekking tot het gebruik van 
zware metalen. 
 
TOEPASSINGEN : 
Ceramic Grease Spray is ook uitermate geschikt voor het 
invetten van bouten en moeren tijdens het afmonteren. 
Ook bij hoge temperaturen wordt het niet bros en door 
de zeer goede bestendigheid tegen water en zuren heeft 
het een roestwerend karakter, waardoor een goede 
bescherming tegen de inwerking van vuil en vocht 
gewaarborgd is. Bij gebruik van Ceramic Grease Spray zijn 
bouten en moeren dan ook weer veel gemakkelijker los 
te draaien.  
 
Omdat het product metaalvrij is, werkt het ook als een 
isolator tussen verschillende metalen waardoor 
contactcorrosie vermeden wordt. Dit komt onder andere 
voor bij de montage van de velgen. 
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GEBRUIKSAANWIJZING : 
De aerosolverpakking is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. 
Het product is in eerste instantie bij het aanbrengen vloeibaar, zodat het diep 
tussen de delen kan dringen. Als het drijfgas verdwenen is, blijft er een mooi 
vast en drukbestendig vet over. Door de extra bijgeleverde nozzle met rietje 
zijn de moeilijk bereikbare plaatsen zeer goed te behandelen. 
 
SPECIFICATIES : 
 
Consistentie volgens NLGI: 2. 
Bestand tegen temperaturen tot 1700°C. 
Drukbestendig tot 235 kg (volgens IP 239). 
Roestwerend (B, volgens SKF Emcor). 
Bestand tegen water en zuren. 
Metaalvrij, dus veilig voor ABS-, ASR- en ESP-systemen. 
 

 

 


