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TECHNISCHE FICHE

Novalube Ceramic 
H1
VOEDINGSGEKEURDE ANTIBLOKKEER- SMEER- EN BESCHERMPASTA

Van 2000 N/cm² en +1400°C.

Vereenvoudigt montage en demontage en dicht af.

Voorkomt electrochemische invloeden.

Behoud van het aantrekkoppel.

Zuur-, zout- en waterbestendig.

Product [NCE H1]

Karakteristieken

Novalube Ceramic H1 bevat een hoog percentage keramische 
deeltjes voor de beste smering in de slechtste omstandigheden en 
vermindert bovendien slijtage op plaatsen van hoge wrijving en hoge 
temperaturen. Novalube Ceramic H1 tast bovendien geen rubbers of 
kunststoffen aan en is niet elektrisch geleidend. Novalube Ceramic 
H1 voorziet alle metalen - zelfs R.V.S. - van een bescherm- en 
anticorrosielaag, die goed chemisch en hittebestendig is, en 
bovendien niet afspoelbaar is door warm of koud water.

Toepassingen

• Voor voedingsverwerkende bedrijven.
• Veren, ophangingen, afdichtingen, draaibare onderstellen, 

vastgeschroefde verbindingen, bouten en moeren, drijfwielen en 
kettingen, thermostaatkleppen, rubbers, lagers, schuifgeleiders, 
hydraulische systemen, regelvijzen, koppelingen, lagerhuizen, 
luiken, transportbanden kettingschakels, koppelstukken van 
kettingen, afvulmachines.

Verpakking

Novalube Ceramic H1 - aerosol 400ml 222101000

Novalube Ceramic H1 - pot 120gr 222102000

Technische Eigenschappen

• NSF registratienummer: 143454, category H1.
• Basis: medische olie, zonder metalen.
• Hardheid: NLGI klasse 0-1.
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +1400°C.
• Drukbestendigheid: 230 N/mm².
• Soortelijk gewicht: 1.42 g/cm³.
• Zoutwater test: > 170 uren.
• Thermische geleidendheid: 0.7 W/m-K.
• Doorslagsterkte: < 0.40 kV/mm 

Volumeweerstand: 1015Ohm/cm.
• Four Ball Test (DIN51350): 3600N..
• Chemische bestendigheid: wam en koud water, 

de meeste zuren en alcaliën.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij te bewaren.
• Voor specifieke technische informatie per 

verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te 
raadplegen.
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Gebruik

• Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
• Aanbrengen op zuivere ondergrond, reinigen met Safety Clean of Kleenspray-S indien nodig.


