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BRAKE FIT 200ml  
SMEER- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

• Sterk hechtend 

• Speciale toevoegingen 

• Metaalvrij 

• Voorkomt Corrosie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHRIJVING : 
Brake Fit is een sterk hechtend, transparant vet met een 

hoog gehalte aan anorganische verdikkers. Brake Fit is 

een speciaal metaalvrij permanent smeermiddel voor 

remmontage, dat in combinatie met speciale additieven 

corrosie en wateropname voorkomt. Brake Fit biedt een 

hoge druk bestendigheid en langdurige 

betrouwbaarheid, wat essentieel is voor hoogwaardige 

smeermiddelen voor remmen. Brake Fit voldoet 

optimaal aan deze eisen en biedt daarnaast vele 

uitstekende eigenschappen. 

 

TOEPASSINGEN : 
• Transparant, schoon 

• Vermindert corrosie 

• Zeer goede hechting op elke ondergrond 

• Bestand tegen water 

• Ideaal voor voertuigen met ABS, aangezien het metaal 

en zuurvrij en niet geleidend is 

• Niet corrosief en compatibel met alle metalen en de 

meeste rubbermaterialen 

• Perfect geschikt voor stalen en aluminium remklauwen 

Kan voor veel andere doeleinden worden gebruikt, zoals 

B. montage, bescherming van compressoren, centrale 

smeersystemen, stoelrails, schuifdakgeleiders, 

deurbanden of accupolen. Overal waar onder alle 

omstandigheden en weersinvloeden een goede smering 

op lange termijn gegarandeerd moet zijn. Extreem lage 

olieafscheiding, geringe neiging tot plakken in 

vergelijking met vergelijkbare producten, hoge 

uitwasbestendigheid, uitstekend temperatuurgedrag, 

ongevoeligheid voor warmte en koude. 
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GEBRUIKSAANWIJZING: 
Brake Fit wordt rechtstreeks op de te smeren gebieden 

aangebracht vanuit de spuitbus onder druk met behulp 

van de meegeleverde adapter en borstel. Het vet droogt 

niet uit op de borstel en is daardoor altijd klaar voor 

gebruik. Borstel met adapter verkrijgbaar als 

reserveonderdeel. (Art. Nr. 1111) 

Alleen voor professioneel gebruik. 

 
SPECIFICATIES : 
Kleur:     Geel / transparant 
Componenten:    Minerale olie, 

verdikkingsmiddel en  
anticorrosie 

Dichtheid:    Ca. 0,97 kg / l 
NGLI klasse:    2e 

Thermische stabiliteit:   Zeer goed 
Gebruik temperatuurbereik:  -20 ° C tot + 180 ° C 

 


