
DiTOIL® pointer 1309

Wonder of Tribology
Verfijnd en nauwkeurig smeren dankzij hoge concentratie en doseernaald

PRODUCTINFORMATIE
EIGENSCHAPPEN:
DiTOIL® pointer 1309 is door zijn kleine verpakkingsformaat en unieke doseringsnaald een uiterst handzaam smeerproduct. Door een geconcentreerde blend 
van gepatenteerde additieven dankt dit product zijn uiterst hoog smerende eigenschappen. Hierdoor zal één druppel smeermiddel al een volledige en langdurige 
smeerfilm opbouwen. Dankzij de ingenieuze stalen doseringsnaald (flexibel en afgeschuind) kunt u het product uiterst nauwkeurig en met een minimale dosering 
aanbrengen.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK ONDERHOUD:
Smeermiddelen worden nog steeds onderschat als het gaat om milieudoelstellingen te halen. DiTOIL® grease 1712 EP past echter uitstekend in een duurzaam 
en milieuvriendelijk toepassing van producten met bewegende metalen delen en machines. Door DiTOIL’s intensieve research en ontwikkeling hebben 
alle producten een gunstige invloed op het energieverbruik, onderhoud (smeerfrequentie) en levensduur. Bovendien zorgt een lagere frictie voor minder 
geluidsoverlast.

VOORDELEN:
• Minimale dosering
• Maximale smering
• Langdurige werking
• Zeer nauwkeurig te doseren
• Smeren op moeilijk bereikbare plaatsen
• Gebruik op diverse materialen
• Bestand tegen drukbelasting, hoge temperatuur, vloeistof en zuren
• Bescherming tegen externe invloeden

TOEPASSINGEN:
DiTOIL® pointer 1309 is geschikt voor nagenoeg alle machines en apparaten met verfijnd bewegende onderdelen. Ook deze kleine onderdelen kunnen het 
zwaar te verduren krijgen onder invloed van druk, temperatuur, frictie, stof of een hoog toerental. DiTOIL® pointer 1309 verdraagt de meeste extreme hoge 
drukbelastingen, temperaturen, vloeistoffen, zouten en zuren. DiTOIL® pointer 1309 is eveneens geschikt voor toepassing op alle soorten specialistische 
materialen zoals RVS, titanium, edelmetalen, lood, koper, brons en aluminium. DiTOIL® pointer 1309 levert maximale smering tegen een minimale dosering zelfs 
op moeilijk bereikbare plaatsen. 

HOE TE GEBRUIKEN:
Doordat dit product uiterst geconcentreerd is zal een minimale dosering volstaan.  Met de doseernaald een kleine druppel aanbrengen op de te smeren delen 
is al voldoende. Indien gewenst kunt u enkele malen of op laag toerental bewegen om de smering te verdelen. Daarna is het apparaat klaar voor gebruik en 
langdurig beschermd tegen frictie en externe invloeden zoals oxidatie en (vloei)stof.

KENMERKENDE SPECIFICATIES:
Samenstelling:   blend van gepatendeerde additieven 
Kleur:    petrol blauw
Geur:    DiTOIL® karakteristiek
Vlampunt  :   > 62 °C
Kookpunt / bereik ( 1013 hPa ):  >  154 °C
Dampdruk  ( 50 °C ):   < 1007 hPa
Dichtheid ( 20 °C ):   ca 1.084 g/cm3
Temperatuurbereik :   <-36 °C en >278 °C
Oplosbaarheid in water :  niet oplosbaar
Viscositeit ( 40 °C ):   ca 25 mm2/s



DEMONSTRATIE:
De werking van DiTOIL® pointer 1309 is uniek en krachtig. Onze adviseurs laten u graag zelf ervaren wat de voordelen zijn via een korte demonstratie bij u op 
locatie. Wilt u kosten besparen en verantwoord, duurzaam met machines en milieu omgaan? 
Neem dan contact op en bel 31 (0) 40 212 33 24 of stuur een mailtje naar info@ditoil.nl
 
DiTOIL® pointer 1309 verlengt de levensduur van machines met minder onderhoud en verbeterde efficiëntie waardoor duurzaamheid  
en operationele kosten positief  worden beïnvloed.




