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PRODUCT INFORMATIE 
 
Kera Penlube 
 
Kera Penlube is een hoogwaardig smeer- en glijmiddel zonder alifatische 
koolwaterstoffen. 
 
 
Kera Penlube is vervaardigd uit een samenstelling van speciale oliën, waaraan 
keramische smeermiddelen zijn toegevoegd. Speciale additieven zorgen ervoor dat 
deze keramiek homogeen in de vloeistof verdeeld blijft. 
Tevens is Kera Penlube voorzien van een anti-corrosie toevoeging. 
 
 
Toepassingen 
 
 
Kera Penlube is ontwikkeld als smeer- en lossingsmiddel bij hoge temperaturen 
doch kan ook onder normale bedrijfsomstandigheden gebruikt worden als 
penetrerend smeermiddel met een zeer gevarieerd toepassingsbereik, zoals 
bijvoorbeeld wapens, scharnieren, kettingen, werktuigen, transportbanden, 
cirkelzagen, sloten, etc. 
 
 
Bijzondere Voordelen 
 
Na aanbrengen van Kera Penlube wordt vocht verdreven en blijft een dun 
smerend laagje over. Dit vormt een zeer fijne  film van keramiekdeeltjes die alle 
oneffenheden van het te smeren oppervlak opvullen en dusdanig op een zeer 
doeltreffende wijze wrijving en slijtage voorkomen. Tevens bezit dit laagje EP 
eigenschappen en blijft na verdamping van de basisolie  
tot temperaturen van 100 ºC.     
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PRODUCT INFORMATIE 
 
Kera Penlube 
 
 
Karakteristieken      Kera Penlube   
 
Vlampunt basisolie, ºC                : 166 
Stolpunt, ºC       : -24 
Viscositeit 50 ºC Cst           : 11,5 
Dichtheid bij 15 °C g/ml    : 0,885 
Bedrijfstemperatuur, ºC (droge fase)  : 1000 
Basisolie          : Witte olie 
Additief          : Keramiek 
Conradson carbon residu, %   : 0,06 
Gemiddelde deeltjesgrootte Keramiek, Mu : 0,5 – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al deze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds 
zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van alle  wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van 
de gebruiker.       


