
White grease 3
Een multifunctioneel smeermiddel op calciumbasis met een medium viscositeit, uitstekende smerende 
eigenschappen en bescherming tegen corrosie 

Art.nr. Product S/C                                 Verpakking

86727 White grease 3 ES SWG3                             500 ml spuitbus tweevoudige spuitnozzle
50073 White Grease 3                 SWG3                             500 ml spuitbus met verlengde nozzle  

Toepassing

White Grease 3 is bestand tegen water, verdund zuur en alkalische oplossingen, en is bijgevolg zeer 
geschikt voor centrale smeersystemen.   

White Grease 3 wordt het meest gebruikt tijdens het voertuigonderhoud voor het smeren van deursloten,  
scharnieren en deurvangers.  Het product wordt ook veel gebruikt voor het smeren van stoelrails, rem- en 
koppelingspedalen, motorkapafsluitingen en scharnieren, choke- en gasklepmechanismen, schuifdakrails, 
ophangingsrubbers, bladveren en deur- & raammechanismen.  

White Grease 3 zal dankzij de calciumbasis nylon niet aantasten/doen opzwellen in tegenstelling tot 
lithiumvetten. Dit betekent dat White Grease 3 veilig kan gebruikt worden op mechanismen zoals 
schuifdakrails en raamgeleiders voor trucks.

Voordelen & Eigenschappen

• Op calciumbasis – waterbestendig in tegenstelling tot 
lithiumvetten  

• Siliconenvrij – geschikt voor gebruik in 
schadeherstelbedrijven 

• Uitstekende hechting – druipt of zakt niet weg
• Viscostatisch – behoudt smerende eigenschappen 

binnen een breed temperatuurbereik
• Bevat additieven - verhoogt de stabiliteit en 

smeereigenschappen over een langere periode, 
verbeterde oxidatiebestendigheid en corrosieremmende
werking

Instructies

1.De bus goed schudden vóór gebruik.
2.Spuit rechtstreeks op het te behandelen oppervlak waar smering is vereist. Voor moeilijk te bereiken 

plaatsen, gebruik de verlengde nozzle.    

NB: Voor een optimaal resultaat: gebruik het product bij kamertemperatuur en zorg voor een oppervlak 
dat vrij is van stof, vuil, roest en oud vet. 



Technische Informatie

Algemene info: 

Consistentie:          Licht viskeuze vloeistof 

Basismateriaal: Calciumcomplex (zeep) 
Kleur: Wit

Houdbaarheid: 30 maanden
Douanetariefcode: 3403 19 99

VOS: 527 g/l

Relatieve dichtheid:   0,637

Temp.bestendigheid:

Continu: -20 oC tot +140 oC 

Tijdelijk: Tot +160 oC
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VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SRL/BV: 4 Armen-Building, Steenweg op Mechelen, 455 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen 
onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SRL/BV
Steenweg op Mechelen, 455
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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