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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Eurol Silicone Grease NLGI 3 is gebaseerd op een 
siliconen-olie met een verdikker. Dit resulteert in een vet 
met uitstekende elektrische isolatie, waterafstotende 
eigenschappen en zeer goede hechtingseigenschappen. 
De componenten zijn niet-toxisch en door de 
Amerikaanse FDA goedgekeurd, waardoor deze 
produkten toegepast kunnen worden in de 
voedingsmiddelen industrie.

Eurol Silicone Grease NLGI 3 is bij uitstek geschikt voor 
toepassingen met stoom en hoge drukomstandigheden. 
Afdichtingen worden hierbij niet aangetast en het 
voorkomt verharding van rubbers en kunststoffen. Deze 
vetten hebben een brede algemene toepassing in een 
temperatuursgebied tussen –50°C en +250°C.

Eurol Silicone Grease NLGI 3 heeft een anti-statische 
werking en wordt toegepast als elektrische isolator, als 
lossingsolie voor plastics, rubber en gieterijen, als glijvet 
voor schroefdraad, kunststof leibanen, kettingen en 
tandwielen, afsluiters, kranen en extruders. Eurol Silicone 

Fysische eigenschappen
Kleur Wit
Dichtheid bij 20°C 1 kg/l ASTM D 1298
NLGI consistentie 3
Basisolie Type Polydimethyl 

siloxane oilBedrijfstemperatuur -50 - 200 °C

Vetten

Grease NLGI 3 kan ook worden ingezet als hoogwaardig 
smeermiddel voor precisiegereedschap.

LET OP: 
Voor het aanbrengen van het vet dient de ondergrond 
vetvrij en schoon te zijn;
laagdikte: 1 mm; bij elektrische toepassingen: 2-3 mm

Omschrijving

Eurol Silicone Grease NLGI 3
Multi Purpose siliconenvet voor diverse toepassingen


