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DRY MOLY PASTE

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Anti-riv tørfilm pasta
Beskrivelse: ROCOL DRY MOLY PASTE er en blød blåsort pasta med høj koncentration af molybdændisulfid (MoS2). Pastaen
giver en tør og fuldstændig bundet film af MoS2, der modstår tryk op til 7000 kg/cm2 og temperaturer op til ca. +450°C.
Den effektive tørstofsmøring hindrer opsamling af støv og snavs, eliminerer rivninger og opsamling af metal, samt reducerer
forurening af produktet som fremstilles eller behandles.
ROCOL DRY MOLY PASTE anvendes som tørstofsmøring af glidelejer, gear, slæder, ventiler, tandhjul mv. Anvendes også til antiseize behandling hvor risiko for produktforurening skal elimineres.
Egenskaber:
• Modvirker rivninger og opsamling af metal
• Modstår høje belastninger
• Reducerer slid
• Modstår høje temperaturer
Anvendelse: Metaloverfladen som ønskes behandlet skal være ren og tør samt fri for olie, fedt og snavs.
Påfør et tyndt jævnt lag på den rengjorte flade med pensel eller fnugfri klud. Det bedste resultat opnås ved at produktet
Gnides/børstes godt ind i overfalden. Ønskes påføring med spray, anvendes ROCOL DRY MOLY SPRAY, der har de samme
egenskaber som ROCOL DRY MOLY PASTE.
Tekniske og fysiske data:
Udseende:
Baseolie:
Faststofsmøremiddel:
Fortykkelsesmiddel:
Bearbejdet penetration (IP 50):
Dråbepunkt:
Shell 4-kugletest (IP239)(ASTM D2596)
• Koldsvejsepunkt:
• Slidbelastnings index:
Friktionskoefficient:
Temperaturområde:
Opbevaring:
Forpakning:
Militære lager nr.
NATO lager nr.:

Blåsort pasta
Solvent raffineret mineralolie
Molybdændisulfid (MoS2)
Petrolatum, vaseline
220-250
> 100°C
398 kg
85 kg
μ = 0,05
Som tørstofsmøring op til +450°C
Opbevares på et køligt og tørt sted
47005000 750 gr.

8033-99-224-7382.750 gr.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i
arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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