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PRODUCT INFORMATIE 

 

Silicone Grease 

NSF Reg. No. 127 772 
  Category Code: H1 

 
Bardahl Silicone Grease is een multifunctionele pasta op basis van siliconen. Deze ingedikte siliconenolie zorgt 
voor uitstekende elektrische isolatie, kan gebruikt worden als vulmiddel en heeft buitengewone oplossing -, glij 
-, smeereigenschappen. Dit siliconenvet is geschikt voor langdurige smering door zijn hoge weerstand tegen 
chemicaliën (inclusief zuren) ozon, zuurstof, water, olie en andere vetten. 
Het temperatuurbereik ligt tussen -50°C en +200°C en kan korte tijd temperaturen tot -70°C en +235°C 
weerstaan. 
 
Bardahl Silicone Grease is absoluut niet giftig en kan zonder probleem toegepast worden in de 
voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie. Bardahl heeft dit siliconen vet dan ook 
laten voorzien van het NSF food certificaat. Registratienr 127 772 H1 
 
Voordelen 

 
− Uitermate waterafstotend. Door de lage oppervlaktespanning kan het heel goed       over het oppervlak 

verdeeld worden. 
− Lage viscositeit / temperatuur verschillen  
− Hoge bestendigheid tegen zuurstof, ozon, hitte, zuren en logen. 
− Uitstekende diëlektrische eigenschap welke weinig afwijkt bij verschillende 
− temperaturen. 
 
Toepassingen 

 
− Elektrische isolatie: Bescherming van isolators en elektrische installaties, behuizingen, verbindingen, 

ontstekingsmechanismen, rubber afdichtingringen, tegen vocht en conductieve stoffen. 
− Losmiddel: plastics, rubber en gieterijen. 
− Glij-eigenschappen: schroefdraad. leibanen, afsluiters en kranen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Het oppervalk waarop Silicone Grease wordt opgebracht dient eerst zorgvuldig te worden ontstoft, gereinigd 
en ontvet. Daarna het oppervlak voorzien van een dun laagje Silicone Grease (1 mm). Voor toepassing op 
isolators moet deze laag tenminste 2 à 3 mm dik zijn. Silicone Grease mag verdund worden met aromatische 
oplosmiddelen. 
Analyse-gegevens 

Test Resultaten 
Klasse – Food grade Unit Silicone Grease  
Colour:  transparant 
NLGI: Grade 1-2 
Density at 20°C g/ml 1.031 
Penetration (ASTM D 217) :    265 
Penetration after 24 hrs  250 
Crawl at 200°C during 24 hours  % <0.5 
Vaporisation at 200°C during 24 hours % 3 
Diëlektrical KV/mm 20 
Diëlektrical  2.5 
Distribution factor  3.10³ 
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PRODUCT INFORMATIE 

 
 
 
Artikelnummer 73901 
Inhoud  100 gr   
 
Artikelnummer 73905 
Inhoud  500 gr   
 
Artikelnummer 73955 
Inhoud  5 kg  
 
Artikelnummer 73985 
Inhoud  50 kg  
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