
 
EcoBio-Teflo 
productnummer: 10017 

Specificatie 

EcoBio-Teflo is een kruipolie met een sterk doordringend karakter. Dit smeermiddel is op 
basis van minerale olie, niet-aromatische oplosmiddelen en teflon®. EcoBio-Teflo is geheel 
siliconenvrij. Het kent zeer gevarieerde toepassingen o.m. voor wapens, naaimachines, 
scharnieren, bouten, sloten en het losmaken en beschermen van vele andere objecten. Ook 
is EcoBio-Teflo zeer geschikt als ‘mould release’ ter voorkoming van aanhechting van 
grondstoffen in mallen e.d. Roest wordt opgelost, vocht wordt verdreven en er blijft na 
behandeling een beschermend filmpje achter. Deze bescherming blijft langdurig actief en is 
bestand tegen temperaturen tussen - 50°C en + 270°C. De biologische afbreekbaarheid van 
de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in EcoBio-Teflo voldoet aan de 
detergentenverordening (EG 648/2004). 

Teflon® is een geregistreerde handelsnaam van Dupont de Nemours. 

 

Toepassingsgebieden: 

 sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten 
 bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie 
 staalindustrie 
 horeca  
 boerenbedrijven 
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 kunststofindustrie  
 scheepsvaart en scheepsbouw 
 weg en waterbouw 
 
 

EcoBio-Teflo is geschikt voor het reinigen, beschermen en smeren van o.a.: 

 sloten en lagers 
 steigerdelen  en stempels 
 vliegroest op R.V.S. 
 bouwapparaten zoals trilmachines met kalkaanslag 
 bouwgereedschap  
 vastgeroeste onderdelen 
 scharnierpunten en andere draaipunten 
 transportbanden en kettingen 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

VOOR HET GEBRUIK DE VERPAKKING ZEER GOED DOORSCHUDDEN ! 

Als u EcoBio-Teflo nog niet eerder hebt gebruikt op een bepaald materiaal is het verstandig om de werking 
van EcoBio-Teflo eerst op een minder zichtbare plaats te testen. Breng EcoBio-Teflo aan op het te 
behandelen object en  laat het enige tijd inwerken.  Geregeld gebruik voorkomt stroefheid en vastzitten. 

Tip: Iets wat goed smeert, is ook makkelijker smerende te houden; door regelmatig te smeren met EcoBio-
Teflo voorkomt u onnodig hoge doseringen met EcoBio-Power. 

 

 

EcoBio-Teflo is geschikt voor: 

 Tegen vliegroest op R.V.S 
 Kettingen 
 Kabels en spindels 
 Transportbanden 
 Sloten en lagers 
 Hoge temperaturen 
 Zeer hoge belastingen 
 Draai en schuifconstructies 
 Scheepsvaart en bouw 
 Stickslip en roest 

De voordelen van EcoBio-Teflo zijn: 

 brandvrij 
 smeert van -50 tot +270 °C 
 pakt geen stof of ander vuil aan 
 biologisch afbreekbaar 
 waterafstotend ( zoutwater) 
 beschermende werking 
 dringt diep door tot in de poriën  
 extreme hoge belastingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Onbeperkt Houdbaar 
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