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PRODUCT INFORMATIE 
PTFE WHITE GREASE EP2 EXTRA FINE 
 
PTFE White Grease EP2 extra fine is een hoogwaardig smeermiddel op basis van naftenische oliën 
waaraan PTFE (beter bekend onder de naam Teflon) is toegevoegd. PTFE heeft de laagste bekende 
wrijvings coëfficiënt van alle vaste stoffen. 
PTFE White Grease EP2 extra fine smeert en beschermt. Door de goede oxidatiestabiliteit en 
slijtagewerende eigenschappen wordt een lange werking gegarandeerd. Maximaal gunstige 
praktijkervaringen werden al opgedaan bij gebruik in de kunststoffen-, chemische-, metaal- en 
papierindustrie. PTFE White Grease EP2 extra fine is bij uitstek toepasbaar in de landbouwmechanisatie 
en in de personen- en bedrijfswagensector. 
 
PTFE White Grease EP2 extra fine heeft een groot hechtingsvermogen, zowel op kunststoffen als 
metalen, zodat het vet niet uit het smeerpunt loopt. Het is roestwerend, waterbestendig en reduceert 
slijtage tot een absoluut minimum.  
Doordat PTFE White Grease EP2 extra fine tevens een goede temperatuursbestendigheid heeft, kan het 
onder extreme omstandigheden gebruikt worden, zelfs bij zware en sterk wisselende belastingen. 
Hierdoor is het aantal toepassingsmogelijkheden erg groot en kan PTFE White Grease EP2 extra fine 
bijvoorbeeld in allerlei soorten lagers zoals kogel-, glij- en rollagers gebruikt worden. Tenslotte biedt 
PTFE White Grease EP2 extra fine het voordeel dat het met andere lithiumvetten vermengd kan 
worden. 
Karakteristieken 
Viscositeit basisolie, 40 °C cSt : 100 
   100 °C cSt : 7,8 
Penetratie,  60 slagen  : 265 - 295 
  100.000 slagen  : + 10 % max. 
Gebruikstemperatuur, °C  : -20  tot +160  
Druppelpunt, °C    : 180 
Kleur     : wit 
Textuur     : glad 
Zeepsoort    :  lithium 
NLGI-nummer    : 2 
Four ball weld load, kg  : 40 
 
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. 


