
Produktové informácie

Molub-Alloy Paste MP 3
Biela montážna pasta odolná vode a agresívnym látkam

Popis produktu
Molub-Alloy™ Paste MP 3 (v minulosti nazývaný Optimol™ Paste MP 3) je montážna pasta s obsahom pevných mazív. Je
obzvlášť vhodná pre dlhodobé a celoživotnostné mazanie i za extrémnych mechanických a chemických podmienok.

Použitie produktu
Pre mazané miesta v chemicky extrémne zaťaženom prostredí
Pre stroje a zariadenia v chemických prevádzkach
Pre závesy dverí v automobilovom priemysle, ktoré sú behom výroby vystavené obťažným podmienkam

Výhody
Pohodlná a čistá manipulácia pri aplikácii
Vysoko odolná voči agresívnym látkam ako kyseliny, alkalické roztoky apod.
Odolná voči studenej i horúcej vode
Kompatibilná s elastomérmi
Vysoká únosnosť zaťažení
Tlmí vibrácie
Extrémne priľnavá
Excelentná ochrana proti korózii
Vynikajúci pre dlhodobé a celoživotnostné mazanie
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Typické parametre

Parameter Metóda Jednotka Paste MP 3

Farba Vizuálne - Biela

Základ zloženia - -
Syntetický olej /

Biele pevné mazivá /
Plastické mazivo ako nosič

Konzistencia / NLGI Stupeň DIN 51818 - 3

Penetrácia po prehnetení (60 cyklov pri 25°C)
ASTM D217 / ISO 2137 /

DIN ISO 2137
0,1mm 220-250

Hustota pri 20°C Vlastná kg/m³ 1048

Viskozita základového oleja pri 40°C ASTM D 445 / DIN 51562 mm²/s 397

Tlak čerpateľnosti pri
+20°C
-20°C
-35°C

DIN 51805 mBar

 
180
320
495

Doplňujúce informácie
Očistite ošetrovaný povrch a naneste len tenkú vrstvu Molub-Alloy™ Paste MP 3 tvrdým štetcom alebo handrou bez
vlasov, tiež je možné dávkovať dávkovacími zariadeniami príslušnej konštrukcie.
Maximálny deklarovaný výkon pasty je dosiahnutý len pokiaľ nie je zmiešaná s iným mazivom.

Tento produkt sa v minulosti nazýval Optimol™ Paste MP 3. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
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www.castrol.sk
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