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DRY MOLY SPRAY
Beskrivelse: ROCOL DRY MOLY SPRAY giver en tør, dækkende film af molybdændisulfid (MoS2), der reducerer friktion og
slid, samt forebygger blokering af gevind forårsaget af støv, snavs, høje temperaturer eller store belastninger. Fremragende
vedhæftningsevne på alle metaller og alle overflader. Produktet giver livsvarig smøring ved lette belastninger. Ved sværere
belastninger anbefales gensmøring. Den hærdede smørefilm af molybdændisulfid modstår tryk op til 7000 kg/cm2, afviser støv
og snavs og kan anvendes til brug ved temperaturer på op til + 450°C.
DRY MOLY SPRAY anvendes som tørfilmsmøring på vanger, gear, glidelejer, slæder, ventiler, tandhjul mv. Alternativt kan DRY
MOLY SPRAY anvendes som anti-seize film på præcisions-gevindforbindelser eller som slidbestandig forbehandlingssmøremiddel til svært belastede flader, der traditionelt smøres med olie eller fedt.
Egenskaber og fordele:
 Modvirker rivninger og opsamling af metal
 Modstår høje belastninger
 Livsvarig smøring ved lette belastninger
 Modstår høje temperaturer
Anvendelse: Metaloverfladen som ønskes behandlet skal være ren og tør samt fri for olie, fedt og snavs. Omryst aerosoldåsen
kraftigt i 2-3 min. efter at mixerkuglen har løsnet sig. Hold dåsen lodret og påfør et tyndt lag i en afstand af ca. 20 cm.
Filmen vil være fingertør på 2-3 min. og gennemtør på 2-3 timer.
Efter endt brug vendes aerosoldåsen på hovedet og dysen aktiveres i 2-3 sek. for at rense denne. Før påføring anbefales test af
forenelighed med malede og coatede overflader samt plast og gummi. Sørg for god ventilation.
Tekniske og fysiske data:
Filmtype:
Faststofsmøremiddel:
Temperaturområde:
Trykbelastning:
Berøringstør:
Gennemhærdet:
Drivgas:
Forpakning:

Tør, gråsort smørefilm
Molybdændisulfid (MoS2)
-100°C til +450°C
Max. 7000 kg/cm²
2-5 min. ved 20°C
Ca. 2 -3 timer afhængig af temperatur
Butan/propan
Varenr. 47003000, 400 ml. aerosoldåse

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene. Dampe kan give sløvhed
og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i
øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

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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