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                 LUBETEC LUBRICANTS 

LUBRICANTS OF ADVANCED TECHNOLOGY 
 

LUBETEC LUBRICANTS biedt een volledig gamma van technische onderhoudsproducten voor industrieel gebruik 
inclusief hoogwaardige oliën, gespecialiseerde smeervetten, innovatieve reinigers, technische sprays en 
metaalbewerkingvloeistoffen. De producten zijn ontwikkeld op basis van de beste technologieën om te voldoen 
aan de hoogste eisen en om onderhoudskosten te verlagen door een betere performance. Een complete lijn 
LUBETEC producten is beschikbaar om tegemoet te komen aan de meest uiteenlopende toepassingen in de 
industrie.  
 

LUBETEC OLIËN  

 
Breed gamma hoogwaardige hydraulische, circulatie- en transmissieoliën voor industriële toepassingen.  
 
LUBETEC MACHINE                                           ISO VG 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 
AFNOR NF E 48-603 HM 
DENISON HF-2 
DIN51524 Part 2 
EATON VICKERS I-286-S 
ISO 11158, HM 
ISO 6743-4, HM 

Hoogwaardige minerale olie met goede antislijtage- , anticorrosie- en antioxidatie-
eigenschappen. Geschikt voor alle type  van  hydraulische systemen. 
 
- Goede bescherming 
- Geringe schuimvorming 
- Goede viscositeitsstabiliteit 
 

 
LUBETEC MACHINE HV                                   ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100 
AFNOR 48-603 HV 
DENISON HF-2 
DIN51524 Part 3 
EATON VICKERS I-286-S 
ISO 11158, HV 
ISO 6743-4, HV 

Premium hydraulische olie met hoge viscositeitsindex en met goede antislijtage- , 
anticorrosie- en antioxidatie-eigenschappen. Aanbevolen voor hydraulische systemen 
onder hoge druk of bij grote temperatuurverschillen. 
 
- Uitstekende bescherming 
- Geringe schuimvorming 
- Uitstekende viscositeitsstabiliteit 
 

 
LUBETEC GEAR EP                                              ISO VG 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 
AGMA 9005-E02 
AISE 224 
DAVID BROWN S1.53.101E 
DIN 51517 CLP 

 

Extreme druk transmissieolie versterkt met EP-additieven. Goede scheiding van water en 
uitstekende antischuim-eigenschappen voor gebruikt in zwaar belaste industriële 
tandwiel- en worm/wormwieloverbrengingen.  
 
- Uitstekende EP-eigenschappen 
- Beschermt tegen roest en corrosie 
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen 
 

 
LUBETEC AIR LINE                                              ISO VG 22, 32, 46 
DIN 51502 D 
ISO 6743-11 CLASS LP 

 

Hoogwaardige olie met speciale additieven voor het smeren en beschermen van 
pneumatische gereedschappen en uitrustingen. De olie bevat additieven voor de 
verbetering van adhesie, het tegengaan van roest en een emulgator voor het absorberen 
van vocht.  
 
- Goede bescherming tegen slijtage 
- Goede EP-eigenschappen  
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LUBETEC MULTI-W                                            ISO VG 32, 68, 100, 150, 220 
AFNOR E 48-603 HM 
CINCINNATI MILACRON P-47 
DIN 51502 CGLP 
DIN 51524 Part 2 

 

Hoogwaardige leibaanolie geschikt voor de smering van zwaar belaste glijbanen of 
geleidingen zowel in de horizontale als verticale positie.  Door het gebruik van speciale 
additieven verhoogt de adhesie en smerende eigenschappen en worden schokken (stick-
slip) voorkomen. 
 
- Elimineert stick-slip 
- Goede bescherming 

 

 
LUBETEC COMPRO                                            ISO VG 22, 32, 46 
DIN 51506 VDL 
PNEUROP DIN 51.352 

 

Compressorolie op basis van hoogwaardig geraffineerde basisoliën en additieven die 
oxidatie, corrosie en schuimvorming voorkomen. Deze olie voldoet aan de strenge 
vereisten van de PNEUROP-oxidatietest. 
 
- Uitstekende  bescherming tegen slijtage 
- Geringe schuimvorming  
 

 

LUBETEC VETTEN 

 
Breed gamma hoogwaardige vetten die een oplossing bieden voor de meest extreme toepassingen. 
 

LUBETEC BLACK GUARD 
Hoogwaardig smeervet versterkt met grafiet voor gebruik in open tandwieloverbrengingen onderhevig aan vochtige en zwaar belaste 
werkomstandigheden. 

 

LUBETEC RED GUARD 
Multipurpose lithiumcomplex-vet met EP-, anticorrosie- en antioxidatie-additieven voor een duurzame smering onder de meest 
veeleisende toepassingen en bij zeer uiteenlopende temperaturen.  

 

LUBETEC GOLD GUARD 
Waterbestendig aluminiumcomplex-smeervet voor toepassingen waar een maximale weerstand tegen water vereist is bij sterk wisselende 
temperaturen. 

 

LUBETEC EXTRA LITH  
Hoogwaardig lithiumvet versterkt met EP-additieven voor een groot aantal applicaties in marine-, industriële of automobiel-toepassingen. 

 
LUBETEC HIGH TEMP 
Smeltvrij vet op basis van bentoniet geschikt voor hoge temperaturen. Het is in hoge mate waterbestendig en aanwendbaar bij hogere 
toerentallen. 

 

LUBETEC EXTRA TEMP 
Smeltvrij bentoniet-smeervet geschikt voor hoge temperaturen. Het is vrij van droge smeerstoffen en aanwendbaar bij gematigde 
toerentallen. 

 

LUBETEC CS2 
Hoogwaardig calciumsulfonaatcomplex-smeervet voor gebruik in extreme bedrijfsomstandigheden zoals hoge temperaturen, zware 
belasting, vochtige werkomstandigheden of chemische omgeving. Kan veilig gebruikt worden tot 288°C, maar weerstaat aan tijdelijke 
temperatuursverhogingen tot 315°C. 

 

LUBETEC CONTACTA 
Speciaal ontwikkeld elektrisch geleidend smeervet op basis van bentoniet met grafiet voor gebruik bij zeer hoge temperaturen of smering 
van elektrische contacten. Geschikt als smeervet tot 260°C en het weerstaat als droogsmeermiddel temperaturen tot 1000°C. 
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LUBETEC MOLY GUARD 
Hoogwaardig lithiumvet versterkt met Molybdeendisulfide (MoS2) voor toepassingen onderhevig aan zware 
belastingen en trillingen waar grenssmering tot slijtage kan leiden. 

 
LUBETEC MCG 132 
Synthetisch smeervet op basis van PFPE-olie voor duurzame smering en geschikt voor een zeer breed temperatuurbereik. Chemisch 
resistent en compatibel met metalen, kunststoffen en elastomeren. 

 

LUBETEC AEROSOLS 

 
Technische sprays die voldoen aan de hoogste kwaliteit met een drijfgas dat de ozonlaag niet aantast. 
 

LUBETEC LUBE SHOT   
Heldere en sterk penetrerende kruip- en smeerolie om snel en doeltreffend verroeste onderdelen vrij te maken en fijne mechanismen te 
smeren en te beschermen. 

 
LUBETEC ALUMINIUM SHOT 
Koper- en loodvrije montagepasta om draadverbindingen of andere gemonteerde componenten te beschermen bij extreme 
omstandigheden zoals hitte en trillingen. 

 
LUBETEC PTFE DRY FILM 
Vetvrij droogsmeermiddel met anti-kleefeffect op basis van PTFE dat een sneldrogende beschermlaag vormt. Het product is geschikt voor 
een uitgebreide waaier van toepassingen waar traditionele oliën en vetten het laten afweten. 

 
LUBETEC SILICONE SPRAY 

Spray op basis van zuivere siliconen geeft een uitstekende stofafstotende en goed hechtende smeerfilm en is geschikt voor de smering en 
bescherming van allerlei componenten en onderdelen.  

 
LUBETEC SL PLUS 
H1-foodsafe transparant en waterbestendig vet met PTFE in spuitbus. Geschikt voor temperaturen tot +232°C. 

 

LUBETEC ONTVETTER 

 
BONDIS TFO2 
Een hoogwaardig universeel ontvettingsproduct voor industriële toepassingen waarmee alle verontreinigende stoffen op basis van 
petroleum zoals olie, vetten, bitumen, halfuitgeharde vernis en verf, was en kleefmiddelen, siliconen en inkten op basis van olie op een 
veilige manier verwijderd kunnen worden. Het product is niet-ontvlambaar, niet-schadelijk en inherent biologisch afbreekbaar 

 

LUBETEC METAALBEWERKINGSVLOEISTOFFEN 

 
Water oplosbare metaalbewerkings- en snijvloeistoffen ontwikkeld volgens de nieuwste gezondheids- en 
veiligheidsnormen en geschikt voor allerhande verspanende bewerkingen van ferro- en non-ferrometalen. 
 

LUBETEC 6400  
Semi-synthetische wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistof met medium oliegehalte.  

 
LUBETEC 3700 
Volledig transparante wateroplosbare synthetische metaalbewerkings- en snijvloeistof zonder schadelijke stoffen.  

 
 
De gegevens vermeld op deze technische fiche mogen als juist beschouwd worden. Daar de condities waaronder onze smeermiddelen gebruikt worden ons 
niet bekend zijn, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor schade die uit hun rechtstreekse of onrechtstreekse aanwending zouden voortvloeien. Voor 
gedetailleerde informatie in verband met de veiligheid verwijzen wij naar de MSDS van dit product. 
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