
#308 Extreme er et meget stærkt universalsmøremiddel  l 
enhver tænkelig form for vedligehold eller  l eff ek  v og nem 
smøring af kranudskud vanger og glidefl ader. Extreme er et 
vandfast og meget trykfast smøremiddel med en ekstrem ved-
hæ  ning og indhold af PTFE samt synte  sk molybdændisulfi d.

FORDELE
• Mul  funk  onel
• Trykforstærket med Micron

Moly® og PTFE
• Ekstrem vedhæ  ning
• Drypfri
• Kra  igt korrosionsbesky  else
• Stærk smørefi lm
• Høj resistens mod salt, alkalier 

og syre
• Forlængede smøreintervaller
• Påvirker ikke gummi & plast

ANVENDELSESOMRÅDER
Bolte & møtrikker . Glidefl ader . 
Vanger . Kranudskud . Hjulbolte 
m.m. 

STÆRK & VEDHÆFTENDESTÆRK & VEDHÆFTENDE 

EXTREME

308

Transparent grøn
1830 Cst
Special
+253°C - (e  er hærdning)

5L, 400ml aerosol
308

Farve :
Viskositet 40°C :

Baseolie :
Flammepunkt :

Emballage :
Art.nr :

Flam
E

STÆRK OG UNIVERSAL 
Udviklet  l glidende bevægelser og 
høje tryk. Det ekstremt klæbende og 
gennemsig  ge smøremiddel kan sam-
menlignes med en smørefedt og er 
noget ud over det sædvanlige. De  e 
har gjort produktet ekstremt populært 
indenfor de fl este typer vedligehold.

LAVFRIKTION OG TRYKFAST
Extreme  lbyder kra  ig vandresistens 
og er  lsat PTFE og trykforstærket med 
Micron Moly®, en type *synte  seret 
molybdændisulfi d som coater metalo-
verfl ader og modstår tryk op  l 35 tons 
/ cm2. Tilsammen  lbyder disse stof-
fer en meget stærk slidbesky  else ved 
høje tryk og i perioder, hvor smørefi l-
men er minimal eller ikke eksisterende.

TYKT BLIVER TYNDT
Extreme indeholder et specielt opløs-
ningsmiddel, der gør det let at påføre 
produktet med enten lavtrykssprøjte 
eller som aerosol.

HÆFTER OMGÅENDE 
E  er påføring fordamper opløsnings-
midlet på sekunder, og Extreme klæber 
direkte  l lodre  e overfl ader uden at 
løbe eller dryppe. Produktet genvinder 
straks sin oprindelige høje viskositet og 
vedhæ  ende konsistens (1830 Cst).
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*Brugen af Synte  seret Moly gør det muligt at be-
ny  e Extreme Crane Lube i applika  oner der har 
restrik  oner if. brug af smøremidler, der indehol-

der molybdændisulfi d (MoS2) og grafi t.


