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MOTIP technische sprays       

             

 

 

 

PTFE OLIE SPRAY  (PTFE , wordt vaak teflonspray genoemd) 

Kwalitatief hoogwaardig universeel smeermiddel met 

uitstekende mechanische en thermische stabiliteit om 

mechanische onderdelen van metaal en kunststof te 

behandelen. PDFE Olie heeft een zeer lage 

wrijvingscoëfficiënt, een fijne structuur (deelgrootte van ca. 5 

micrometer) en een zeer goede hechting. PTFE Olie is 

bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen, is 

waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Olie voorkomt slijtage 

en vastklemmen. MoTip PTFE Olie is bestand tegen 

temperaturen van  -50C tot 250C 

 

RUBRIEK 

SMEREN 

PTFE VET (wit spuitvet) 

Kwalitatief hoogwaardig wit spuitvet met een zeer goede 

hechting en een hoge viscositeit. Om mechanische 

onderdelen van metaal en kunststof te behandelen. PTFE 

Vet heeft een uitstekende mechanische en thermische 

stabiliteit en is bestand tegen  weersinvloeden, en ook 

tegen zwakke zuren en basen. PTFE Vet is 

waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Vet bevat 

polyetrafluoretheen(PTFE) en voorkomt slijtage en 

vastklemmen. MoTip PTFE Vet is bestand tegen 

temperaturen van -30C tot 160 C 

PTFE DROOG  (PTFE , wordt vaak teflonspray genoemd) 

Kwalitatief hoogwaardig, droog oppervlaktesmeermiddel om 

mechanische onderdelen van metaal en kunststof te 

behandelen, wanneer er geen olie of vet mag achterblijven. 

PTFE Droog heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en een 

zeer goede hechting. PTFE Droog is ook bestand tegen 

weersinvloeden. PTFE Droog is geschikt voor onderdelen die 

onderhevig zijn aan lichte belasting en lage snelheden. MoTip 

PTFE Droog is ook geschikt om mallen te lossen, wanneer het 

gebruik van siliconen niet gewenst is. 

http://www.techwinkel.nl/
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INDUSTRIEEL KETTINGVET 

Kwalitatief hoogwaardig smeermiddel om overbrengingen te 

behandelen die door een ketting worden aangedreven en 

onderhevig zijn aan zware belasting. 

Te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet. 

MULTISPRAY 

Kwalitatief hoogwaardige universele olie om onderdelen van 

metaal en kunststof te smeren, beschermen en reinigen. 

Multispray is vocht verdringend en corrosie-werend.. 

Multispray verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer.  

Na reiniging blijft er een beschermende laag achter. 
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