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Hecht aan de ondergrond zelfs wanneer deze is blootgesteld aan trillingen, 
extreme druk of frequente schokbewegingen. 

TOEPASSING:
Zep 2000 is geschikt voor het smeren van allerlei 
soorten oppervlakken zoals scharnieren, metalen 
kabels, blootgestelde tandwielen, kettingrondsels, 
transportbanden, verwarmingskleppen, etc.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Goed schudden voor gebruik. Spray gelijkmatig op het te 
smeren oppervlak totdat het helemaal bedekt is. Gebruik 
de verlengbuis om moeilijk toegankelijke plaatsen te 
bereiken. Laat het product volledig verdampen voordat 
u het gesmeerde mechanisme activeert.

GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Raadpleeg Productveiligheidsblad voor meer informatie.

COMPATIBILITEIT:
Te gebruiken op metalen oppervlakken in het algemeen 
en op materialen die ongevoelig zijn voor contact met 
alifatische koolwaterstoffen.

ACTIEVE INGREDIENTEN:
  PTFE
  Calciumvetten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
Vorm ................................................................................... Spuitbus
Kleur .................................................................................. Kleurloos
Geur ................................................. ....................... Karakteristiek
Gewerkte penetratie (ASTM D-217) ........270-300 mm / 10
Verdikkende zeep ....................................................Ca-complex
NLGI-graad ...................................................................................± 2
Viscositeit basisolie ................................................ 120 mm2 / s
Bedrijfstemperatuur ........................................... -20 / + 140 ° C
Netto volume ...................................................................... 600 ml

KENMERKEN:

Samenstelling Unieke combinatie van smeermiddelen, vet, minerale en synthetische oliën met PTFE. 

Werkt onder zware 
omstandigheden

Hecht aan de ondergrond zelfs wanneer deze is blootgesteld aan trillingen, extreme druk of
frequente schokbewegingen. 

Indringend vermogen Dankzij de oplosmiddelen dringt het product door tot in moeilijk toegankelijke plaatsen. 

Temperatuurbereik De smeerlaag werkt bij temperaturen van -20°C tot +140°C (piek tot +160°C).

Waterbestendig Waterbestendig en geschikt voor zoutwateromgevingen.

Beschermende werking Beschermt metalen oppervlakken tegen roest en corrosie. 

ZEP 2000 Transparant smeermiddel met PTFE met groot smerend vermogen

Technische Documentatie

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksom-
standigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden 
getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten 
of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.


