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Keramiekspray / Keramiekpasta / Kerapress

Metaalvrij hoogtemperatuurbestendig smeermiddel

- Drukbestendig smeer- en snijmiddel op basis van marmer delen.
- Bezit uitstekende smeereigenschappen.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +1400°C.
- Beschermt tegen corrosie, voorkomt vastvreten en slijtage.
- Voorkomt koudverlassen.
-  Dicht flenzen, vlakken en pomphuizen in de voedingsmiddelen-

industrie goed af.
- Bestand tegen zuren en logen.
-  Ook na lange tijd zijn alle behandelde delen weer goed  

demonteerbaar.
- Lost niet op in water.
- Zoutwaterbestendig.
- Niet giftig en vrij van grafiet of andere metalen.
- Kleur blauw/wit.

Toepassingsgebieden
Remblokken, draad snijden, schroefverbindingen(ook RVS), uitlaat, 
 pijpleidingbouw, voedingsmiddelenindustrie.

Keramiekspray

Keramiekspray 400 ml 400002 12 / 24 
Keramiekpasta 500 g 410002 12 / 24
Kerapress + kwast 200 ml 410003 12 / 24
Kwast rond  500720 1

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 

Keramiekpasta

Kerapress
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Silicare

Kleur: transparant

Voor duurzame bescherming, onderhoud en isolatie van kunststof, 
 rubberen en metalen delen in en aan auto's, alsmede in diverse   
binnen- en buitentoepassingen.

Silicare is een van de meest veelzijdige sprays.
- Heeft een goede glijwerking.
-  Kunststof delen (b.v. bumpers, radiatorgrilles, spoilers, bekledings-

strippen, autohemels van vinyl, etc.) krijgen hoogglans en worden 
niet broos.

-  Rubberen delen (b.v. aan portier en motorkap, stootstrips, radiator-
slangen, autobanden, etc.) worden onderhouden, krijgen geen 
 barstjes, vriezen niet vast, en blijven niet plakken.

- Impregneert vouwdaken en open daken.
- Werkt antistatisch (stofwerend).
- Beschermt electrische contacten tegen vocht.
-  Rails van schuifdaken en stoelen, katrollen van veiligheidsgordels etc. 

lopen licht en gemakkelijk.
-  Voorkomt piep- en knarsgeluiden tussen verschillende materialen,  

b.v. metaal/kunststof, etc.
- Handig bij de montage, van b.v. slangverbindingen.
- Veroorzaakt geen vlekken.

Toepassingsgebieden
Automotive Industrie
 1. deur/raamrubbers 1.  montage van rubbers
 2. contactsloten 2.  waterdicht maken van tentzeil/zonwering
 3. electrische antennes 3.  weersbestendig maken van kunststofdelen
 4. onderhoud bumpers  4.  antihechtend maken van A.N.W.B. borden
 5. bandenonderhoud 5.  antihechtend maken van zaagbladen
 6. montage slangen 6.  onderhoud aan slangen
 7. montage banden
 8. smeren van de gordel
 9.  verhelpen dashboard- 

kraakjes en antistatisch  
maken

10.  isolatie electrische  
verbindingen

Let op:   
de met Silicare behandelde delen kunnen een probleem geven bij de 
hechting van verf en kitten.

Silicare

Silicare 500 ml 400010 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Rubberspray

Siliconenvrij onderhoudsmiddel voor het opfrissen en smeren van kunst-
stof oppervlakken en rubbers in voertuigen, alsmede industriële toepas-
singen. Voorkomt bros/hard worden, vastplakken en vastvriezen van 
rubbers. Ideaal voor gebruik in schadeherstelbedrijven.

SP-2

Eerste klas roestverwijderaar met multiwerking

- Verwijdert roest voor uitzonderlijk lange tijd en is gebruiksvriendelijk.
-  SP-2 is een smeermiddel en roestverwijderaar met verschillende 

belangrijke voordelen:

  ·   Optimale capilaire werking en uitstekende smeereigenschappen  
door  toevoeging van grafiet en molybdeensulfide.

   ·   Zeer langdurige werking, ook bij glijdende delen met een  
hogedruk- en warmtebelasting.

 ·   Goede waterafstotende eigenschappen.
 ·   Sterke roestwering.
 ·   Maakt sterk vervuilde en vastzittende (schroef)verbindingen snel los.
 ·   Stopt piepen en knarsen.
 ·   Geeft een beschermende werking vb op gereedschap.
 ·    SP-2 is in iedere branche te gebruiken, omdat je overal vastgeroeste 

(schroef)verbindingen tegenkomt.
 ·   Is niet giftig en is biologisch afbreekbaar.

Toepassinggebieden
Cilindersloten, precisiegereedschappen, wapenolie, uitlaatdelen, etc.

SP-2

Rubberspray

Rubberspray 300 ml 400015 12 / 24
SP-2 400 ml 400008 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Taflon hechtspray

Kleur: geel transparant

Hogedrukbestendig P.T.F.E.-houdend goed hechtend smeermiddel

-  Synthetisch, sterk gepolymeriseerd smeermiddel. Smeert delen die 
blootstaan aan hoge drukken, schokken en trillingen.

-  Het materiaal komt dunvloeibaar, kleefvrij en met capilaire eigen-
schappen uit de spuitbus en bereikt daarom bijv. ook nauwe passin-
gen, en bespaart daarom demontagetijd.

-  Het oplosmiddel verdampt meteen, waardoor het smeermiddel direct 
goed op de ondergrond hecht.

-  Geschikt voor plaatsen waar het smerend vermogen van minerale 
olieën en andere smeermiddelen op langere termijn ontoereikend is.

-  Met een langdurige werking - ideaal voor plaatsen waar niet zeer 
 regelmatig gesmeerd kan worden. 

- Temperatuurbestendigheid van -35º tot +200ºC.
- Mineraalolie- en siliconenvrij.
- Goede corrosiebeschermende eigenschappen.
- Verdringt water en vocht en is spat- en zoutwaterbestendig.
- Bestand tegen de meeste logen en zuren.
 
Toepassingsgebieden
Alle bewegende delen zoals stoelrails, deurscharnieren,  
(O-ring)kettingen, rem-, schakel- en koppelstangen,  
bowdenkabels, schroefverbindingen, glijgeleiders, etc.

Ideaal voor RVS schroeven
- De weerstand bij het inschroeven is aanzienlijk minder.
-  Een “koudlasverbinding” bij het verwerken van RVS schroeven wordt 

voorkomen.

Aanwijzingen voor gebruik
De te behandelen delen vooraf grondig reinigen en vetvrij maken met 
Superclean(R). Bus voor gebruik goed schudden. De Taflon hechtspray 
kan ook op draaiende machines/delen worden aan-gebracht. Vooral 
 plekken waar de smeerstof normaal afdruppelt is dit een ideaal middel.

Taflon hechtspray

Taflon hechtspray 500 ml 400201 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Taflon oliespray

Temperatuurbestendig P.T.F.E.-houdend smeermiddel

- P.T.F.E.-houdend smeermiddel op olie basis.
- Temperatuurbestendig tot 250°C.
-  Geeft door het hoge P.T.F.E. aandeel een zeer harde smeerfilm,  

ook op ondergronden met fijne structuur. 
-  Voorkomt vroegtijdige slijtage en vastlopen door bijvoorbeeld 

 metaalslijpsel. 
- Geeft een duurzame smering, ook bij zware druk en/of belasting.
- Beschermt tegen corrosie, smeert en voorkomt piep- en kraakgeluiden.
- Verdringt water.
- Door conserverende werking ook zeer geschikt als roestbeschermer.
- Vrij van zuren.

Toepassingsgebieden
Deursloten, aandrijfstangen, scharnieren, geleidingen, cilindersloten, 
machineglijbanen, pennen en gaffels, voorkomt vastlopen van hamer-
boren in de houder, bowdenkabels, etc.

Aanwijzingen voor gebruik
De te behandelen delen vooraf grondig reinigen en vetvrij maken met 
Superclean(R). Bus voor gebruik goed schudden. De Taflon oliespray 
gelijkmatig opbrengen.

Taflon oliespray

Taflon oliespray 500 ml 400200 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 
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Contactspray

- Beschermt tegen oxidatie en vocht.
- Isoleert, beschermt en dicht af.
-  Reinigt en ontvet elektrische onderdelen zoals bougies, schakelaars, 

stekkers en kabels.
- Verhindert spanningsverlies en lekstroom. 

Gebruiksaanwijzing
Let op: De stroom uitschakelen. Geoxideerde/vervuilde contacten  
inspuiten. Het vuil met papier een doek of kwast verwijderen. Stroom 
pas weer inschakelen nadat contactspray is vervlogen (ca 10 minuten).

Toepassingsgebieden
Automotive sector, bouw, industrie, etc.

Boor- en snijoliespray

-  Bijzonder effectief koel- en smeermiddel zonder agressieve  
toevoegingen.

-  Bruikbaar voor staal, non-ferro metaal en aluminium, bij boren  
frezen, snijden, zagen en tappen.

- Hoge kleefkracht.
-  Verhoogt de levensduur van het verspanende gereedschap dankzij de 

optimale smeerwerking en hoge drukbestendigheid.
- Spaanders blijven niet kleven.
- Goede corrosie werende werking van het werkstuk.
-  Ook geschikt als conservering voor machine onderdelen en  

halffabricaten.
- Voorkomt oppervlakteschade.
- Siliconenvrij. 

Gebruiksaanwijzing
Op de te behandelen vlakken dun aanbrengen.

Toepassingsgebieden
Voor draadsnijden, boren, frezen, zagen, draaien, etc. Geschikt voor 
RVS, staal, legeringen, non-ferrometalen en edelmetaal.

Contactspray 400 ml 400100 12 / 24
Boor- en snijoliespray 400 ml 400210 12 / 24

Benaming Inhoud Artikel nr.  Verpakt per 

Boor- en snijoliespray

Contactspray




