
                                                                     

Informace o výrobku

GLEIT -µ® HP 512
Bílá montážní pasta

Popis výrobku
GLEIT-µ HP 512 je homogenní, dobře 
roztíratelná, světle zbarvená pasta 
s vysokým podílem synergeticky 
působících bílých tuhých maziv. Je 
postavena na bázi speciálně k tomuto 
účelu vybraného minerálního oleje. 
Výběr bílých tuhých maziv a jejich podíl 
byl zvolen tak aby GLEIT-µ HP 512 mohla 
v mnoha případech nahradit černé 
montážní pasty. Při rázovém, oscilačním 
pohybu má GLEIT-µ HP 512, oproti 
černým pastám, dokonce i zřetelnou 
převahu! Schopnost snášet tlaková 
zatížení je mimořádná, nebezpečí vzniku 
vibrační koroze je minimální a mazací 
schopnost optimální.

Okruhy použití
GLEIT-µ HP 512 má vynikající vlastnosti 
především při čisté montáži a také při 
optimalizaci záběhových procesů těžce 
zatížených strojních součástí (také pro 
barevné kovy a ušlechtilé ocele). GLEIT-µ 
HP 512 může v mnoha oblastech nahradit 
černé montážní pasty na bázi grafitu a 
sirníku molybdeničitého.

Příklady použití
• montáž a záběh strojních 

součástí (kluzná ložiska, kluzné 
dráhy, vodící tyče, kola, apod.)

• spojení čep/pouzdro (bagry, 
jeřáby, ..)

• zubové spojky
• pohybové šrouby
• natahování a nalisování ložisek, 

čepů, kol, apod.

Vlastnosti výrobku
 světlá barva a tím čisté při 

práci i použití
 vysoká odolnost tlaku
 konstantní, nízké hodnoty 

tření
 široký teplotní okruh použití

-25°C až  +110°C
 oddělovací schopnost až do 

+200°C
 dobrá antikorozní ochrana a 

vysoká odolnost vodě
 nepodléhá označení
 vhodná i pro barevné kovy
 zabraňuje nebezpečí vzniku 

tribokoroze
 pro mazání při rázovém, 

oscilačním pohybu

GLEIT -µ® speciální maziva
a potahování

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1,  A-2100  Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390   Fax: 0043/2262/7583913 
e-mail: wessely@wessely.co.at 
www: wessely.co.at

http://www.hazmioil.cz/
http://www.hazmioil.cz/
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Použití
GLEIT-µ HP 512 je možné nanášet 
běžnými ručními i automatickými 
mazacími přístroji, tak jako i pomocí 
tuhého štětce nebo chloupky 
nepouštějícím hadrem.

Poznámky pro použití
• Mazané součásti pokud možno co 

nejdůkladněji očistit
• nemíchat s mazivy na jiném 

základě
• mazací místa před nasazením 

mazacího lisu očistit, zabránit 
znečištění mazaných míst

• nádoby po použití vždy dobře 
uzavřít

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují 
střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým 
vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně 
závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. 
Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.
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