
 
 
 
 
 

 
L90 – Hoogwaardige Smering 
 

Nulon L90 is een complexe op 
bentoniet gebaseerde smerende 
pasta die een hoog percentage 
van Polythetrafluorethyleen 
(PTFE) bevat. Nulon L90 zorgt 
voor extreem hoge filmsterkte en 
aanhechting, bescherming tegen 
eerste opstartschade van 
machines zelfs na lange periodes 
van stilstand. Nulon L90 zorgt 
voor langdurende smering van 
onderdelen die ofwel moeilijk of 

onmogelijk te smeren zijn na de eerste montage. 
Meeste chemicaliën, solventen en corrosieve 
producten tasten Nulon L90 niet aan. L90 droogt niet 
uit of verhard niet door ouderdom en biedt prestaties 
over een breed temperatuurbereik. L90 beschermd 
blootgestelde onderdelen tegen roest gedurende 
stilstand. L90 maakt gelijkere torque drukken mogelijk 
en zorgt voor sneller losmaken van schroefdraad, 
verbindingsstukken, flenzen en pakkingen. 
 
Voordelen: 
- Minimaliseert eerste opstart schade 
- Afdichten pakking oppervlakken zonder kleven 
- Afdichten van schroefdraad tot 8mm diameter 
- Verminderd mogelijkheid van vastlopen 
- Verminderd slijtage en wrijving 
- Beschermd tegen corrosie 
- Weerstaat uitwassing door water  
- Biedt een hoge graad van restsmering 
 
Typische Toepassingen: 
Toepassingen voor L90 zijn alleen beperkt door de 
fantasie van de gebruiker. Hier volgen enkele 
mogelijke toepassingen voor L90. 
 
Motor Montage 
- Nokkenassen en volgers 
- Alle lager oppervlakken 
- Schouders van hoofd nagels 
- Draad (speciaal deze die worden getorqued) 
- Klepstelen en afdichtingen 
- Oliekeerringen 
- Pakking oppervlakken 
 
Algemeen Automotive 

- Schroefas spie 
- Ontstekingspunten raakvlakken 
- Antipiep voor remblokken  
- Montage van differentiëlen 
- Scharnier pennen 
- Deursloten 
- Montage van versnellingsbakken 
- Draaitafels 
 
Marine 
- Kabels 
- Lieren 
- Pomp montages 
- Roerbuis en kabels 
- Schroefassen 
- Afdichtingen 
 
Landbouw 
- Open kettingen en tandwielen 
- Latten 
- Schuiven 
- Afdichtingen 
- Pompen 
- Montage van alle landbouwmachines  
 
Industrie 
- Schuiven en geleiders 
- Kabels en katrollen 
- Spoorwissels 
- Bussen en pennen 
- Scharnieren van alle types 
- Nokkenas nokken 
- Schroefdraad 
- Latten 
- Naaimachines 
- Machine montage 
-  Montage smeermiddel, speciaal waar volgende 
smering moeilijk is. 
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