
Produktové informácie

Molypaste VP 317
Čierna montážna pasta s MoS2

Popis produktu
MOLYPASTE VP 317 je čierna montážna pasta pre mazanie veľmi tenkým mazacím filmom za vysokých tlakov. Vďaka jej
mäkkej konzistencii je ľahko použiteľná a excelentne chráni proti korózii. Obsahuje vysoký podiel pevných mazív (MoS2).

Použitie produktu
pre spoje pri vysokých teplotách až 650 °C
ako základné mazivo pre klzné ložiská alebo ozubenie
pre klzné dráhy, ojnice a čapy
ako separátor a mazivo pri tvárnení kovov
teplotný rozsah použiteľnosti: -40 ° C až 450 °C (v prípade obmedzeného prístupu vzduchu až 650 °C)

Výhody
OPTITEC - OPTIMOL technológie
veľmi nízky koeficient trenia
termicky stabilný
excelentné núdzové mazanie vďaka pevným mazivám (MoS2)
dobrá ochrana proti korózii
maximálna schopnosť prenášať zaťaženie
predchádza trhavým pohybom (stick-slip)
okamžitý mazací efekt
dobrá adhézia a separačné vlastnosti
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Typické parametre

Názov Metóda Jednotka Typická hodnota

Farba vizuálne - čierna

Základ zloženia - - Minerálný olej / MoS2 /Plastické mazivo ako nosič

NLGI stupeň DIN 51 818 - 1

Hustota pri 20 °C DIN 51 757 kg/m3 2030

Podlieha bežným výrobným toleranciám.

Doplňujúce informácie
Vyčistite povrch pred aplikáciou MOLYPASTE VP 317 a aplikujte iba tenkú vrstvu tejto pasty štetcom alebo handričkou
bez vlasu. MOLYPASTE VP 317 nenahrádza mazanie plastickým mazivom ani olejom a je vhodná tam, kde sa aplikácia
pasty odporúča. MOLYPASTE VP 317 nemiešajte s inými pastami, plastickými mazivami či olejmi.
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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.
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