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REINIGINGSMIDDEL VOOR REM- EN 
KOPPELINGSONDERDELEN

Deze spray heeft een rei-
nigende en ontvettende 
werking. 

Cleaning Spray staat garant 
voor een snelle en grondige 
werking met een zeer snelle 
verdamping, bij het reinigen 
en ontvetten van alle rem- 
en koppelingonderdelen en 
aluminium velgen. Verwijdert 
vluchtige stofdeeltjes. Veilig 
voor verf en rubber. 

SMEREND EN WATERAFSTOTEND
PRODUCT

Multifunctioneel product 
tegen vocht en corrosie. 

Creëert een waterafstoten-
de film op de behandelde 
oppervlakken en voorkomt zo 
zwerfstroom en kortsluiting 
op ontstekings- en ver-
lichtingscircuits. Rubberen 
afdichtingen zullen soepel 
blijven en niet kleven. Flui-
tende riemen herwinnen hun 
soepelheid en adhesie.

SMEERMIDDEL VOOR KETTINGEN

Universeel smeer- en conser-
veringsmiddel voor kettingen. 

Hecht prima en is bestand 
tegen hoge drukken en tem-
peraturen (-25°C tot +220°C). 
Groot kruip- en penetratiever-
mogen. Uitstekende corrosie-
bescherming. Bestand tegen 
opspattend water. Voorkomt 
het uitrekken van de ketting. 

Universeel smeermiddel 
met PTFE

Smeermiddel met PTFE dat 
uitstekend geschikt is voor 
het algemene onderhoud en 
langdurige smering, gezien 
het hoge penetratievermo-
gen. 

Naast roestbescherming 
biedt PTFE Ultra eveneens 
een ontroestende werking. 
Bij uitstek geschikt voor 
motoren, fietskettingen, vis-
molens, vuurwapens en voor 
onderhoudstaken binnens- 
huis en in de industrie. 

Unil lubricants sprays
De sprays van Unil Lubricants bieden voor 
alle toepassingen en voor alle omstan-
digheden de gepaste smering, bescherming 
en/of reiniging van alle onderdelen. Heb je 
nog bijkomende vragen over onze sprays? 
Contacteer ons gerust via +32 2 365 02 00 of 
info@unil.com of neem rechtstreeks contact 
op met je vertegenwoordiger.



Black G

SMEERMIDDEL VOOR TANDWIE-
LEN, KABELS EN KETTINGEN

Speciale olie die een gra-
fiethoudende en klevende 
film van een zeer hoge 
viscositeit vormt. Deze spray 
is ongevoelig voor warmte, 
zuren, zoutoplossingen en 
biedt weerstand tegen water.

Smeert alle kale tandwielen, 
tandstangen, kettingen en 
metalen kabels. Zorgt voor 
een plastische, halfdroge 
smeerlaag die tegen extreme 
druk bestand is. Te gebruiken 
bij een temperatuur tussen 
-25°C en +150°C. 

Grease ultra

Multifunctioneel smeervet

Allround smeervet voor het 
smeren van moeilijk bereik-
bare organen. 

Geschikt voor het smeren van 
rollagers, lagerblokken en 
scharnieren. Onoplosbaar in 
water, zorgt voor een lang-
durige bescherming. Tussen 
-20°C en +140°C (piektempe-
ratuur +150°C). 

penetrating oil

KRUIPOLIE VOOR HET LOSMAKEN 
VAN GEKLEMDE MONTAGES

Sterk penetrerende vloeistof 
met uitstekende water
werende en anti-corrosie-
eigenschappen. 

Deze spray kan gebruikt 
worden bij het deblokkeren 
van verroeste werkstukken 
en het smeren en bescher-
men van fijne mechanismen. 
Maakt vastgeroeste delen los 
en beschermt tegen corrosie, 
ook bij zeewater. 

kutilub st

OLIE VOOR DRAADTREKKEN EN 
TAPBEWERKINGEN

Volle snijolie die zorgt voor 
verneveling tijdens moei-
lijke machinebewerkingen, 
voornamelijk bij het tappen 
en het draadsnijden. 

Olie met een hoog snij- en 
koelvermogen. Zorgt voor een 
uitstekende afwerking van 
roestvrije onzachte staalsoor-
ten. Ook voor non-ferrometa-
len. Verlengt de levensduur 
van het gereedschap.

demoulsil

Siliconehoudend 
vormlossingsmiddel

Vormlossingsmiddel voor ver-
scheidene types van plastic 
componenten bij het spuit- 
gieten. Deze spray garan-
deert dat de stukken gemak-
kelijk loskomen uit de mal 
met een proper oppervlak. 

Bevat silicone, daarom 
moeten de stukken steeds 
gereinigd worden alvorens 
ze te lakken. Vermijd opper-
vlakken die moeten worden 
geverfd, gelijmd of gemetal-
liseerd alsook elektronische 
hardware.

food grease

VOEDINGSGESCHIKT SMEERVET

Officieel goedgekeurd 
NSF-H1-vet voor incidenteel 
contact met levensmiddelen, 
kleur- en geurloos, uitstekend 
geschikt voor de voedings- 
middelenindustrie. 

Vet trekt snel in, is waterbe-
stendig en bestand tegen 
temperaturen tussen -20°C 
en +120°C. Vormt een laagje 
dat slijtage van het materiaal 
vermindert en biedt een 
langdurige bescherming 
tegen oxidatie.

ESCA FOOD SPRAY

Voedingsgeschikte 
penetrerende olie

Penetrerende olie speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in de 
voedingsmiddelenindustrie. 
Officieel NSF-H1 goedgekeurd 
voor incidenteel contact met 
voeding. 

Penetreert, reinigt, smeert 
en beschermt mechanische 
onderdelen. Laat een licht 
olieachtige film achter die 
bescherming biedt tegen 
oxidatie. Verwijdert vocht en 
vormt een beschermende en 
isolerende corrosiewerende 
laag. Ook geschikt voor 
gebruik bij huishoudens, vrije 
tijd, automotive- en andere 
industrieën.
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