
Gri, metal içermeyen, iyi yaðlama
yapan, aþýnmayý azaltan, ayýrma göre-
vini güvenli olarak yerine getiren ve
son derece etkili korozyon korumasý
saðlayan bir pasta. Yatak yaðlamasý
için uygun deðildir. Üniversal olarak
kullanýlýr, yumuþak ve kuvvetli yapýþ-
kandýr. Ürün zehirli deðildir, metalik
pigmentler içermez, bileþiminde grafit,
MOS2 ve diðer kükürt içerikli katkýlar
bulunmaz.
l Silikon içermez.
l Paslanmaz çelik vida baðlantýlarýnda

ideal ayýrma maddesi görevi yapar.

Yüzeylerin her türlü artýktan temizlenme-
si (oksit, boya ve kavlamýþ tabakalar,
eskimiþ yaðlama maddeleri). 
En iyisi mekanik olarak (tel fýrçasý) 
ve örn. LU temizleyici, Art.-Nr. 0890
108 gibi temizleyiciler yardýmýyla.
Yük altýnda bulunan diþ ve yüzeylerin
ince film yaðlanmasý: Fýrça ile tüm
yüzeye ince bir tabaka halinde sürülmeli
veya uygun bir þekilde püskürtülmelidir.
Gres gibi uygulanmamalýdýr.

Her tür takým tezgahlarý, inþaat makine-
leri, ziraat makineleri, motorlu taþýtlar,
kaldýrma tekniði, boru döþeme iþleri,
montaj, bakým ve onarým departman-
larý, mekanik atölyeler, takým üretimi.

Teknik bilgiler

Uygulama

Branþlar

Kullaným alanlarý

Sprey kutusu

Ýçerik ml Art.-Nr. Amb./Ad.
300 0893 123 1/12

Baz Sentez/Mineral yað karýþýmý, organik katýlaþtýrma maddesi  
ve beyaz katý yaðlama maddesi kombinasyonu.

Sýcaklýk kullaným alaný -40°C ile +1400°C arasý (Katý yaðlama maddelerinin (gres) sýcaklýk kullaným alaný)
Test verileri Karýþýk sürtünme bölgesi testleri 

VKA kayýþ kuvveti/kaynak kuvveti 3800/4000 N, DIN 51350,4
SRV (Silindir/Levha;; 450 N, 1000 μm, 50 Hz.2h)
- Sürtünme katsayýsý 0,10- 0,13
- Aþýnma derinliði 0,3 μm
Korozyon koruma testi
Tuz püskürtme testi > 500 h, DIN 50 021

Kamalý miller ve maf-
sallarýn bütün tipleri
- Yüksek basýnç yükle-

rinin mümkün olmasý
sayesinde rahat
çalýþma ve düþük
aþýnma saðlanýr

Kaymalý yataklarda ve
rulmanlarda, volan-
larda ve tekerleklerde
sýký geçmeli baðlantýlar
için.
- Hasarsýz 

Sýký geçirme ve
çýkartma.

Aðýr yük kaldýrma mil-
leri
- Fonksiyona hazýr

olma
- Yan yüzlerin aþýn-

maya ve hasara
karþý korunmasý.

Fren parçalarý, fren
balatalarý
- Diskli fren bala-

talarýnda korozyonu,
sýkýþýp kalmayý,
yanarak sertleþmeyi
önler.

- Gýcýrtý seslerini ve
aþýnmayý önler.

Kayar kýlavuzlar, 
Yatak raylarý , 
Sütun kýlavuzlarý

- Alçak hýzlarda da
düzgün, darbesiz
hareket etme imkaný.

- Yað ve greslerle ilave
yaðlama ile acil
çalýþma yaðlamasý.

- Kenar ezilmelerine
karþý koruma

Kapatma valfleri, mus-
luklar, sürgülü
vanalar

- Ayar millerinin rahat
çalýþmasý.

- Düzgün sýkma
momenti ve civata
baðlantýlarýnýn has-
arsýz demontajý.

Mandren, aðýr sýkma
baðlantýlarý

- Büyük germe kuvvet-
lerini saðlar.

- Düzgün sýkmayý ve
sökmeyi saðlar.

- Ýyi yapýþkan, suya
dayanýklý yaðlama
filmi

Flanþ baðlantýlarý,
saplamalar, civatalar
ve somunlar

- Sürtünme kuvvetleri-
nin düþük daðýlýmý
sayesinde düzgün sýk -
ma torklarý saðlanýr.

- Uzun süre sýcaklýk
etkisinde kaldýktan
sonra da hasarsýz
demontaj.

- Sýkýþýp kalmayý önler
örn. paslanmaz çelik
civata baðlantýlarýnda.
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Yüksek Sýcak -
lýk Yaðlama
Pastasý
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