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 Nulon Extreme druk Anti-Seize smeermiddel (L90) is een 

complexe bentoniet gebaseerde smerende pasta die een 

hoog percentage Polytetrafluorethyleen (PTFE bevat). 

Nulon L90 biedt extreem hoge adhesie voor bescherming 

tegen opstartschade van motoren en machines en een 

zeer sterke film zelfs na een lange periode van stilstand. 

Nulon L90 biedt langdurige smering van componenten die 

anders moeilijk of onmogelijk om te smeren zijn na eerste 

montage. De meeste chemicaliën, oplosmiddelen en 

corrosieve producten hebben geen invloed op Nulon L90. 

Het droogt of verhard niet door veroudering en biedt 

prestaties over een breed temperatuurbereik. L90 

beschermt blootgestelde onderdelen tegen roest tijdens 

stilstand, geeft meer koppeldruk en sneller demonteren 

van schroefdraden, gewrichten, flenzen en pakkingen. 

Voordelen: 
• Minimaliseert opstartschade 
• Dicht pakking oppervlakken zonder te kleven 
• Dicht schroefdraden tot 8 mm diameter 
• Vermindert mogelijkheid van vastlopen 
• Vermindert slijtage en wrijving 
• Beschermt tegen corrosie 
• Weerstaat uitwassen door water 
• Biedt een hoge mate van restsmering 

 
Typische toepassingen: 
Toepassingen voor L90 worden alleen beperkt door uw 
verbeelding. De volgende zijn slechts indicatief van de 
mogelijke toepassingen voor L90. 
 

Motor vergadering 
• Nokkenassen en volgers 
• Alle oppervlakken van de lagers  
• Krukas en lagerschelpen 
• Schroefdraad (met name die op spanning worden 

gezet) 
• Klepstelen en hoedjes 
• Oliekeerringen 
• Pakking oppervlakken 

Algemeen Automobiel 
• Schroefas spie 

• Ontstekingspunten Delco 
• Anti piepen voor remblokken 
• Montage van achterassen 
• Scharnierpinnen 
• Deursloten 
• Montage van versnellingsbakken 
• Draaitafels 

Marine 
• Kabels 
• Lieren 
• Pomp montages 
• Roerstangen en kabels 
• Schroefassen 

• Dichtingen 
 

Landbouw 
• Blootgestelde kettingen en versnellingen 
• Tandlatten 
• Schuiven 
• Dichtingen 
• Pompen 
• Montage van alle landbouwmachines 

 

Industrie 
• Glijders en volgers 
• Kabels en katrollen 
• Railway punten 
• Bussen en pinnen 
• Alle soorten scharnieren  
• Nokkenkas nokken 
• Schroefdraad  
• Tandlatten 
• Naaimachines 
• Machine montage 
• Montage pasta en glijmiddel waar verdere smering 

moeilijk of onmogelijk is. 
 

Typische eigenschappen: 
TESTEN ASTM Nulon L90 

Kleur Visueel Crème 
Vlampunt, COC, ° C D92 194 

Schuimkenmerken D892 Nihil 

Penetratie MM/10   D1403 452 

Dichtheid K/l   D217 000 

Koper corrosie D130 1A D130 1A 

Dichtheid, Kg/L D1298 0.9476 

Vloeipunt, ° C D97 -18 
Smeltpunt van PTFE, ° C D1457 > 325 
 

Verpakking: 
Art Nr. L90   23090 

125 ml tube (6 per karton)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extreme Druk & Antigrip Montagepasta  L90 
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