
SMEERWIJZER

U ZOEKT adviEs TEMPERaTUURbEREiK

AlgEMEEn toEpASbAAR vEt MultIlub -25°C tot 120°C

• beschermt tegen corrosie 
• verbetert loopeigenschappen
• geluiddempend

vooR hogE tEMpERAtuREn 44 MEdIuM -40°C tot 200°C

• op basis van siliconen
• bestand tegen oxidatie
• bestand tegen wegwassen door water

vooR lAgE tEMpERAtuREn 33 MEdIuM -73°C tot 180°C

• op basis van siliconen
• ideaal bij langzame tot middelsnelle bewegingen en lichte belasting

Food gRAdE g-0052Fg -20°C tot 150°C

• voor voedingsmiddelenindustrie
• goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig

bEStAnd tEgEn hogE dRuk bR 2 pluS -30°C tot 130°C

• met vaste smeerstoffen
• ideaal bij langzame tot snelle bewegingen bij een middelmatige tot zware belasting

MultI puRpoSE g-4500 -40°C tot 150°C

• synthetisch smeervet
• goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig

AlgEMEnE MontAgEpAStA g-RApId pluS -35°C tot 450°C

• vaste smeerpasta
• zeer laag wrijvingscoëfficiënt
• voor het oppersen van lagers
• voorkomt metallisch contact, vreten en slijtage

lagervetten

kEttIngvEt Mkl-n -25°C tot 160°C

• sterk hechtend 
• met MoS2
• ideaal bij hoge snelheden
• beschermt tegen indringing van stof en vocht

kEttIngolIE M-30 -40°C tot 450°C

• met vaste smeerstoffen
• langdurige smering
• oliesmering tot 200°C en droge smering tot 450°C

Food gRAdE g-4500 SpRAy -40°C tot 150°C

• synthetisch smeervet
• goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig

kettingsmeermiddelen

Smeermiddelen voor bouten, moeren en schroeven
unIvERSElE kopERpAStA Cu 7439 pluS -30°C tot 650°C

• sterk hechtend en duurzaam
• voor herhaalde montage en demontage van schroefdraadverbindingen
• beschermt tegen corrosie
• van -30°C tot 300°C (pasta) en tot 650°C (vaste smeerstof)

vooR hogE tEMpERAtuREn hSC pluS -30°C tot 1100°C

• vergemakkelijkt montage en demontage van schroefdraadverbindingen die bloot 
staan aan zeer hoge temperaturen

Food gRAdE p-1900 -30°C tot 300°C

• goede waterbestendigheid
• hoge drukopnamecapaciteit
• goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig 

SChRoEFdRAAdpAStA t.b.v RvS/InoX p-37 -40°C tot 1400°C

• metaalvrij
• bestand tegen hoge temperaturen
• ideaal voor RVS- en Aluminiumverbindingen

dRogE SMERIng (CoAtIng) d-321 R -180°C tot 450°C

• lucht uithardend
• voor schadevrije demontage van bouten, moeren en schroeven

Smeer- en afdichtingsmiddelen voor o-ringen
AFdIChtMIddEl 111 CoMpound -40°C tot 200°C

• op siliconen gebaseerd
• vergemakkelijkt montage
• voorkomt uitdroging van O-ringen
• bestand tegen diverse chemicaliën en gassen

o-RIng vEt 55 o-RIng -65°C tot 175°C

• op siliconen gebaseerd
• dynamische smering tussen rubberen en metalen onderdelen
• bestand tegen diverse chemicaliën en gassen

Smeermiddelen voor geleidingen, passingen en spieverbindingen
AlgEMEnE MontAgEpAStA g-RApId pluS -35°C tot 450°C

• vaste smeerpasta
• zeer laag wrijvingscoëfficiënt
• voor het monteren en inlopen van metalen onderdelen
• voorkomt metallisch contact, vreten en slijtage

vooR hogE tEMpERAtuREn p-40 -40°C tot 1200°C

• metaalvrije, hechtende pasta
• ideaal in corrosieve omgevingen
• tot 230°C (pasta) en tot 1200°C (vaste smeerstof)

WIttE MontAgEpAStA d -25°C tot 250°C

• met witte vaste smeerstoffen
• voor metaalhoudende onderdelen

Smeermiddelen voor open aandrijvingen
InloopSMEERMIddEl g-RApId pluS -35°C tot 450°C

• ideaal als inloopsmeermiddel
• voorkomt metallisch contact, vreten en slijtage
• bezit noodloopeigenschappen
• zeer hoge temperatuurbestendigheid

vooR hogE tEMpERAtuREn p-40 -40°C tot 1200°C

• metaalvrij
• beschermt tegen corrosie
• goede waterbestendigheid
• van -40°C tot 230°C (pasta) en tot 1200°C (vaste smeerstof)

hEChtEnd SMEERMIddEl 1122 10°C tot 160°C

• langdurige smering van tandwielflanken
• sterk hechtend
• bestendig tegen hoge druk
• biedt noodloopsmering

MultI puRpoSE g-4500 -40°C tot 150°C

• synthetisch smeervet
• goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig

Algemene producten voor reparatie en onderhoud
5 In 1 pRoduCt MultIglISS -50°C tot 50°C

• kruipolie
• penetreert, smeert, reinigt, verdringt en conserveert
• voor moeilijk demonteerbare of vastgeroeste metalen onderdelen

SIlIConE SpRAy SEpERAtoR SpRAy -40°C tot 200°C

• transparante film
• goed smerende en lossende eigenschappen op kunststof
• redelijke smeereigenschappen op metaal

CoRRoSIEbESChERMIng MEtAl pRotECtoR pluS

• transparante coating
• langdurige corrosiebescherming
• voor metalen onderdelen bij opslag of transport

ptFE SpRAy ptFE-n uv -180°C tot 240°C

• droog smeermiddel op Teflon® basis
• voor combinaties zoals metaal/metaal, kunststof/metaal en kunststof/kunststof

Belangrijk
De smeerwijzer geeft een overzicht van de meest voorkomende smeervraagstukken en het bijbehorende smeeradvies. Omdat smeervraagstukken 
vaak complex en individueel zijn, verzoeken wij u te testen of het gekozen product voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval of wilt u 
meer informatie, neemt u dan contact op met:

mavom bv 
handelsweg 6 - postbus 5 
2400 AA alphen aan den rijn
tel. 0172-436361 
fax 0172-420310  
info@mavom.nl 
www.mavom.nl

mavom nv 
molenberglei 14
2627 schelle
tel. 03 880 07 60
fax 03 880 07 80
info@mavom.be
www.mavom.be

Uw distributeur




