
NILS SPRAY'S 

 
NILS 4 ALL SPRAY 
4 ALL is een smeermiddelspray voor alle doeleinden. Perfect voor gebruik in de industrie, werkplaats, thuis, op kantoor en in de 
scheepvaart. 4 ALL is een hoogwaardig product met uitstekende penetrerende en smerende eigenschappen. Dit hoogwaardige 
sproeismeermiddel biedt perfecte smeer- en reinigende eigenschappen, zelfs onder extreem moeilijke omstandigheden op 
metalen, kunststof en rubberen onderdelen, oppervlakken en toepassingen. 4 ALL is een waterafstotend product dat een gladde 
en sterke beschermende film creëert tegen vochtigheid. 4 ALL lost snel vetresten, roest, lijm en andere stoffen zoals asfalt op. 4 
ALL, gebruikt in kleine hoeveelheden, zorgt voor een uitstekende smering, elimineert piepen en maakt roestige en verstopte 
toepassingen los. 4 ALL is compatibel met de meest gangbare kunststoffen en elastomeren, alsmede met de meest gangbare verf- 
en vernismiddelen. 4 ALL is chloridevrij en bevat geen siliconenvet of siliconenstoffen. 

VERPAKKING 400ml 

 

NILS AIR FILTER SPRAY 
AIR FILTER SPRAY is een olie die gemakkelijk aan te brengen is en in staat is zich gelijkmatig en gelijkmatig over sponsfilters te 
verspreiden. Zelfs als het erin slaagt vervuilende stoffen zoals stof, zand, modder en water tegen te houden, garandeert AIR FILTER 
SPRAY een correcte luchtstroom naar de motor, noodzakelijk om het volle vermogen van de motor te bereiken. AIR FILTER SPRAY 
blijft perfect op het luchtfilter zitten, zonder te druppelen. 

VERPAKKING 600ml 

 

NILS ATOMIC RH SPRAY 
ATOMIC RH SPRAY is een hoogwaardig smeermiddel in spray ontwikkeld en geformuleerd met streng geselecteerde en 
gecombineerde basis en additieven. Een speciaal productieproces zorgt voor een zeer bijzonder vet in spray met een lange 
levensduur en uitstekende eigenschappen en gedrag. ATOMIC RH SPRAY is perfect stabiel in aanwezigheid van water, weerstaat 
zelfs aan gekookt zeewater, en biedt een bijzonder sterk hechtvermogen en een perfecte weerstand tegen mechanische belasting. 
De kleur is licht geeloranje. 

NLGI KLASSE: 2 

BINDMIDDEL: Speciaal calcium 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -30 MAX TEMPERATUUR °C 120 

 



NILS ATOMIC SPRAY 
Smeervet voor universeel gebruik met PTFE in industrie, landbouw, werkplaatsen, scheepvaart en huishouding. Waterbestendig, 
zelfs tegen gezouten water en extreem klevend, garandeert een extreem lange smerende en beschermende werking. 

NLGI KLASSE: 2 

BINDMIDDEL: Speciaal calcium-lithium 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -30 MAX TEMPERATUUR °C 120 

 
NILS BRAKE CLEANER SPRAY 
BRAKE CLEANER SPRAY is een hoogwaardig product dat geschikt is voor het snel en effectief reinigen en ontvetten van olie- en 
vetresten, slijtagedeeltjes, afzettingen en andere soorten vervuiling. BRAKE CLEANER SPRAY maakt de behandelde oppervlakken 
perfect schoon en droog en verwijdert alle olie en vet volledig. BRAKE CLEANER SPRAY kan onder alle omgevingsomstandigheden 
worden gebruikt. BRAKE CLEANER SPRAY is een uiterst performant product dat geen oplosmiddelen, chloor of op fluor gebaseerde 
milieuonvriendelijke drijfgassen (CFK) bevat. 

VERPAKKING 500ml 

 
NILS CHAIN FOOD SPRAY 
Chain Food Spray is een niet-giftig, licht, geurloos smeermiddel voor kettingen op basis van volledig synthetische olie. Dankzij de 
bijzondere formulering worden niet-toxische eigenschappen gecombineerd met uitstekende smeereigenschappen. Chain Food 
Spray is een fysiologisch onschadelijk product, geformuleerd in overeenstemming met FDA 21 CFR 178.3570 en gecertificeerd NSF 
H1. Registratie nr.146391. Dit product voldoet aan de BRC Global Standard for Food Safety issue 7. 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -40 MAX TEMPERATUUR °C 150 

 
NILS ELCON 4000 SPRAY 
ELCON 4000 is een spray-product ontwikkeld en geformuleerd als desoxidatie-, reinigings- en beschermingsmiddel geschikt voor 
het reinigen en herstellen van elektrische/elektronische contacten en soortgelijke toepassingen. ELCON 4000 tast de behandelde 
materialen niet aan en is niet corrosief voor elektrische en elektronische onderdelen. De spray is voorzien van een speciale 
dispenser die het mogelijk maakt het product op niet gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te brengen. 

VERPAKKING 400ml 

 
  



NILS FOOD GREASE SPRAY 
FOOD GREASE SPRAY is een smeervet van levensmiddelenkwaliteit in sprayvorm, ontwikkeld om bijna volledig te voldoen aan de 
smeringsbehoeften in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. FOOD GREASE SPRAY is een transparant vet in sprayvorm, 
geurloos, smaakloos en ontwikkeld om volledig onschadelijk te zijn in geval van accidenteel contact met voedingsmiddelen. FOOD 
GREASE SPRAY is geformuleerd in overeenstemming met FDA 21 CFR 178.3570 en is gecertificeerd NSF H1. 

NLGI KLASSE: 2 

BINDMIDDEL: Complex aluminium 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -20 MAX TEMPERATUUR °C 140 

 
NILS GRIPAN SPRAY 
GRIPAN Spray is een anti-slip mengselstof geschikt voor gebruik op V-riemen en vlakke riemen. Dankzij de speciale formulering 
voorkomt dit product het slippen van de riem als gevolg van koude, vochtigheid of slijtage van de riem en voorkomt het 
oververhitting en verdere slijtage van de riem. 

VERPAKKING 400ml 

 
NILS KETTOLUB SPRAY 
Kettolub Spray is een synthetische smerende spray met hoge prestaties, speciaal geformuleerd voor kettingsmering (alle soorten 
kettingen en soortgelijke toepassingen), zelfs als bij hoge temperaturen wordt gewerkt. Kettolub Spray heeft een zeer sterk 
penetratievermogen en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage. Kettolub Spray is volledig compatibel met 
OR-afdichtingen. 

synthetisch 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -30 MAX TEMPERATUUR °C 260 

 

NILS MOLYPLEX RH20 SPRAY 
MOLYPLEX RH20 SPRAY is een speciaal spray product dat MoS2 en grafiet bevat. Dit uiterst performante EP smeermiddel in 
sprayvorm is geformuleerd voor de smering van open tandwielen, telescopische oppervlakken, glijdende geleidingen, 
verbindingen en soortgelijke toepassingen, die werken onder bijzonder zware omstandigheden, extreme druk en verhoogde 
temperatuur. Deze productspray kan ook worden gebruikt als montagepasta (montage en demontage zullen gemakkelijker en 
sneller verlopen), inlooppasta en multifunctionele pasta. MOLYPLEX RH20 SPRAY beschermt tegen slijtage, inloopfouten, corrosie 
en roest. Het creëert een sterk droog smeermiddel en een beschermende film. 

VERPAKKING 500ml 

MIN TEMPERATUUR °C -30 MAX TEMPERATUUR °C 650 

 
  



NILS MULTI CLEANER SPECIAL FOAM SPRAY 
MULTI CLEANER SPECIAL FOAM SPRAY is een universeel reinigingsmiddel, levensmiddelenkwaliteit A1 gecertificeerd, in 
schuimvorm, ideaal voor het reinigen van glas, roestvrij staal, ijzerhoudende en plastic materialen. MULTI CLEANER SPECIAL FOAM 
SPRAY is een fysiologisch onschadelijk product, geformuleerd volgens FDA 21 CFR 178.3570, InS A1 gecertificeerd (InS Services 
UK). MULTI CLEANER SPECIAL FOAM SPRAY is het juiste product voor het reinigen van alle oppervlakken van glas, roestvrij staal, 
ferro of kunststof, zowel in de industrie (inclusief voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie) als in mechanische 
werkplaatsen. Geschikt voor polycarbonaat oppervlakken (zoals industriële en motorfiets kuipen) maar ook voor het reinigen van 
de auto, van het dashboard tot de voorruit, het elimineert vuil zonder vermoeidheid en laat het oppervlak zonder halo's achter. 
Op kantoor is het geschikt voor het reinigen van beeldschermen, telefoons en PC-behuizingen. Thuis is het perfect voor het 
reinigen van glas en ramen, tegels, geglazuurde en harshoudende oppervlakken, toiletten, roestvrijstalen gootstenen, sanitair en 
alle soorten keukenbranders. Het verwijdert ook effectief nicotine-, vet- en lijmresten. 

VERPAKKING 500ml 

 
NILS NILEX SPRAY 
NILEX SPRAY is een hoogperformant smeermiddel in spray, geformuleerd en ontwikkeld voor gebruik op telescopische gieken van 
Fassi kranen. Het geavanceerde fabricageproces en het specifiek geformuleerde additievenpakket geven het smeermiddel in spray 
een perfecte weerstand tegen water en vochtigheid (perfect bestand tegen zout water), een uitstekende bescherming tegen roest 
en corrosie, en een drukweerstand die zijn gelijke niet kent. Dit product biedt een perfecte hechting van het smeermiddel en een 
uitstekende weerstand tegen mechanische belasting. 

NLGI KLASSE 2 

BINDMIDDEL: Complex aluminium 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -25 MAX TEMPERATUUR °C 150 

 
 
NILS OFF ROAD CHAIN SPRAY 
OFF ROAD CHAIN SPRAY is een synthetisch kettingsmeermiddel, speciaal ontwikkeld en geformuleerd om te voldoen aan de eisen 
van de hedendaagse hoge prestatie motorfietskettingen gebruikt op off-road motorfietsen. OFF ROAD CHAIN SPRAY is geschikt 
voor elk type ketting, zelfs voor kettingen die onder bijzonder moeilijke omstandigheden worden gebruikt. Dit product is perfect 
compatibel met O-ringen. OFF ROAD CHAIN SPRAY heeft de volgende hoofdeigenschappen: uitstekende hechting, minimaal verlies 
door middelpuntvliedende krachten, perfecte bescherming tegen corrosie en, uiteraard, uitstekende smeereigenschappen. OFF 
ROAD CHAIN SPRAY is vooral geschikt voor motorfietsen die gebruikt worden in modderige, zanderige en stoffige omgevingen. 
OFF ROAD CHAIN SPRAY garandeert een perfecte weerstand tegen water en vochtigheid, zelfs als het vrij is van drijfgassen die de 
ozonlaag aantasten. Dankzij de specifieke formulering is OFF ROAD CHAIN SPRAY gemakkelijk te verwijderen tijdens het wassen 
van de motorfiets. 

VERPAKKING 400ml 

 
  



NILS POLYSYNT SPRAY 
Polysynt Spray is een product op basis van polytetrafluorethyleen (PTFE). Dit artikel creëert een droge glijfilm, niet-oleagineus, 
uiterst efficiënt, en geschikt om de wrijving tussen oppervlakken drastisch te verminderen. Polysynt Spray creëert een volledig 
droge smeerfilm die geen stof en deeltjes aantrekt. Deze film is bestand tegen een enorm temperatuurbereik van -70°C tot 
+250°C. Aangezien Polysynt Spray een op PTFE gebaseerd product is, is het volledig fysiologisch onschadelijk. 

VERPAKKING 400ml 

MIN TEMPERATUUR °C -70 MAX TEMPERATUUR °C 250 

 
NILS PTFE SPECIAL OIL SPRAY 
PTFE SPECIAL OIL is een hoogperformante smeermiddelspray op basis van zeer lichte synthetische basisoliën (PAO) en verrijkt met 
PTFE additieven. PTFE SPECIAL OIL zorgt door zijn bijzonder sterke penetratie-eigenschappen voor een uitstekende smering en 
bescherming, zelfs in krappe ruimtes. Creëert snel een stabiele waterafstotende film die een uitstekende bescherming biedt tegen 
corrosie. Zelfs een kleine hoeveelheid PTFE SPECIAL OIL zorgt voor een uitstekende smering, vermindert wrijving en elimineert 
piepen, waardoor de levensduur van mechanische onderdelen en apparaten wordt verlengd. Dit hoogwaardige product trekt geen 
stof en vuil aan, zodat de behandelde onderdelen en oppervlakken schoon blijven. PTFE SPECIAL OIL is compatibel met de meest 
gebruikte kunststoffen en elastomeren, alsmede met de meest gebruikte verven en lakken. Het is compatibel met smeermiddelen 
op basis van minerale olie. PTFE SPECIAL OIL is een chloorvrij product en bevat geen siliconen. PTFE SPECIAL OIL voldoet aan de 
specificatie FDA 21 CFR 178.3570 en is gecertificeerd NSF H1. 

PAO 

VERPAKKING 500ml 

MIN TEMPERATUUR °C -50 MAX TEMPERATUUR °C 120 

 
NILS REMOVE & CLEAN SPRAY 
REMOVE & CLEAN SPRAY is een zeer nuttige spray voor het moeiteloos verwijderen van etiketten/stickers en het grootste deel van 
de lijmen, van elk oppervlak. REMOVE & CLEAN SPRAY is een product geformuleerd volgens FDA specificaties en 2-probity A1, K1 
en K3 gecertificeerd, daarom ook geschikt voor voedingsmiddelen en/of farmaceutica. Aangezien REMOVE & CLEAN SPRAY A1 
gecertificeerd is, kan het gebruikt worden als een generiek detergent om elk behandeld onderdeel te reinigen. 

VERPAKKING 500ml 

 
NILS RS 400 SPRAY 
RS 400 SPRAY is een speciale spray, geformuleerd en ontwikkeld voor smering en reiniging, bijzonder geschikt voor gebruik in de 
textielindustrie. 

VERPAKKING 400ml 

 
  



NILS SILICON RACE SPRAY 
SILICONE RACE SPRAY is een speciaal ontwikkeld artikel voor de verzorging en het onderhoud van uw motorfiets. SILICONE RACE 
SPRAY is een hoogwaardig smeermiddel, beschermend, isolerend en diëlektrisch product. SILICONE RACE SPRAY is volledig 
compatibel met alle elastomeren, het is geschikt voor de bescherming van rubber en kunststof onderdelen blootgesteld aan 
atmosferische omstandigheden of aan temperaturen van -60░C tot + 250░C. SILICONE RACE SPRAY creëert een beschermende 
siliconenfilm die de oorspronkelijke eigenschappen van rubber, plastic en metaal behoudt en behoudt, omdat het direct contact 
van het behandelde oppervlak met elke soort vervuiling vermeden wordt. 

VERPAKKING 400ml 

 
NILS SINTHERM SILICON SPRAY 
Sintherm Spray is een uiterst performant beschermend en isolerend smeermiddel, geschikt voor scharnieren, kettingen, 
scharnieren en diverse mechanismen. Sintherm Spray is bijzonder geschikt voor de bescherming van rubber en kunststof 
onderdelen die blootgesteld worden aan atmosferische omstandigheden of aan temperaturen van -60░C tot + 250░C en kan 
gebruikt worden voor het waterdicht maken en het verbeteren van het inlopen van glijbanen, rijbanen, etc. Sintherm spray kan 
gebruikt worden als glijmiddel voor karton, papier, plastic, enz. Sintherm Spray kan ook worden gebruikt als lossingsmiddel bij de 
extrusie en het gieten van kunststoffen en is van essentieel belang voor producten bestemd voor de voedingsindustrie. Dit 
hoogwaardige product is ideaal als lossingsmiddel voor vele thermoplastische en thermohardende materialen, zoals PET, PBT, 
POM, PVC, PA, PS, PTFE, PMMA, CA, CP, CAB, Polyolefine, TPU (met uitzondering van polycarbonaat en ABS). Sintherm Spray is 
geformuleerd in overeenstemming met FDA 21 CFR 178.3570 en is gecertificeerd NSF H1 (reg. nummer 146392). Sintherm Spray is 
geschikt voor gebruik op machines die in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt en kan worden gebruikt in aquaducten, 
waterzuiveringsinstallaties, verpakkingslijnen, bij de productie van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen, dranken, 
geneesmiddelen, diervoeders zoals papier, karton, diverse verpakkingen in glas, kunststof, metaal, enz. 

VERPAKKING 400ml 

 
NILS SOLVENT FOOD SPRAY 
SOLVENT FOOD SPRAY is een multifunctioneel spray-product dat fungeert als een niet-giftig ontvettings-, oplos-, smeer- en 
beschermingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in de levensmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie. 
SOLVENT FOOD SPRAY is transparant, reukloos en smaakloos; het werd geformuleerd om elk ongemak te vermijden in geval van 
accidenteel contact met voedsel. SOLVENT FOOD SPRAY is geformuleerd in overeenstemming met FDA 21 CFR 178.3570 en het is 
gecertificeerd NSF H1. Registratie nr.146392. Dit product voldoet aan de BRC Global Standard for Food Safety issue 7. 

VERPAKKING 400ml 

 
 
NILS SOLVENT SPRAY 
SOLVENT is een roestoplosser op basis van koolwaterstof. Dankzij zijn uitstekende penetratie-eigenschappen lost het snel roest en 
roestige afzettingen op en maakt het schroeven, bouten, spijkers, geleiders, veren, scharnieren, schakels en sloten los. Dit product 
lost ook vetresten en vettige korsten en vervuiling op. Speciale additieven zijn toegevoegd om smering van wrijvingspunten te 
verlenen en alle oppervlakken te bedekken met een gladde anticorrosieve beschermlaag. 

VERPAKKING 500ml 

 
  



NILS URANUS SPRAY 
URANUS SPRAY is een speciaal smeermiddel dat oplosmiddelen, vaste additieven, tackifiers en EP-additieven bevat. 

NLGI KLASSE 2 

VERPAKKING 500ml 

MIN TEMPERATUUR °C -20 MAX TEMPERATUUR °C 150 

 
NILS ZINK SPRAY 
ZINK SPRAY is een speciale anticorrosie beschermende spray die zeer zuiver zinkpoeder, aluminium, EP-esters, additieven, 
oplosmiddel en propaan/butaan drijfgas bevat. Dit hoogwaardige product creëert een zink beschermfilm met lange levensduur en 
uitstekende anticorrosie eigenschappen. 

VERPAKKING 400ml 

MAX TEMPERATUUR °C 400 

 
 


