Informace o výrobku

GLEIT -µ® MP 900
Čisté prášky MoS2

Popis výrobku
GLEIT-µ MP 900F a MP 900S jsou nejčistší,
z přírodního molybdenitu získané prášky
sirníku molybdeničitého. Způsob zpracování
garantuje zachování přírodní lamelové
struktury.
GLEIT-µ MP 900S je sirník molybdeničitý, kde
jemnost mletí zaručuje průměrnou velikost
částic kolem 5µm, oproti GLEIT-µ MP 900F,
kde se tato hodnota pohybuje kolem 10µm.
Tuhé mazivo (šupinky) se v oblastech mezního
a přechodového tření naplátuje na kovové
povrchy, čímž mezi třecími páry vznikne
suchá, vysoce účinná oddělující a mazací
vrstva, která zůstává účinná i při extrémních
zatíženích.

Okruhy použití
jsou pro GLEIT-µ MP 900F a MP 900S přímo
předurčeny vynikajícími vlastnostmi tohoto
prášku, tj. v oblastech mezního a
přechodového tření především tam, kde
nemůže být použito olejů nebo tuků.
Jsou tedy vhodné pro lisování za studena,
k čisté, bezporuchové montáži, optimalizaci
záběhových procesů těžce zatížených
strojních součástí, pro mazání šroubů a
podobných strojních součástí, které často
pracují v oblasti vyšších teplot, k zapracování
do plastických hmot, apod. Jsou také vhodné
pro mazání zařízení přicházející do kontaktu
s kyslíkem.

Vlastnosti výrobku
 vysoká odolnost tlaku
 zabraňují vzniku trhavého
pohybu (stick-slip)
 konstantní, nízké hodnoty
tření i při extrémních
podmínkách
 široký teplotní okruh použití
 optimalizují záběhové
procesy
 jsou chemicky velmi odolné
 mají nouzové mazací
vlastnosti
 vysoká slučitelnost s kovy
 pro nízké rychlosti a
extrémně vysoká zatížení
 umožňují hospodárné
nanášení mazacího filmu
u velkých množství malých
dílů

Příklady použití
montáž a záběh strojních
součástí (kluzná ložiska, kluzné
dráhy, vodící tyče apod.)
pohybové šrouby pracující při
vysokých teplotách
natahování a nalisovávání
ložisek, čepů, kol, apod.
mazání šroubů a čepů
kloubová ložiska a vedení
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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
http://www.wessely.co.at

Informace o výrobku GLEIT -µ® MP 900F a 900S

Použití
Kluzné plochy očistit a pokud možno odmastit
rozpouštědlem. Při nanášení na jednotlivé díly
roztírejte prášek koženou stěrkou. Velká množství
malých dílů se před potažením v bubnu, stejně jako
předkovky pro lisování za studena, fosfátují.
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Poznámky pro použití
pro čištění mazaných součástí lze použít našich
produktů jako jsou: GLEIT-µ RZ 740 nebo „Čistič
brzd, resp. Rychločistidlo na kovy GLEIT-µ RZ
730.
GLEIT-µ MP 900F i S pečlivě nanášet v tenkém
filmu

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.

