
Informace o produktu

Molub-Alloy Paste AU LN 598
Bílá montážní pasta

Charakteristika
Molub-Alloy™ AU LN 598 (původně Spezialpaste AU LN 598) je bílá pasta pro čisté montážní práce zabraňující
tribokorozi. Slícovaná sestava se dá i po letech bez problému demontovat.

Použití
universální montážní prostředek
lícované sestavy ve vibrační oblasti
vibračně zatížené spoje ve strojní a mobilní technice
hydraulické válce a otevřená mazaná místa
kluzná místa při montáži vozidel a převodovek
teplotní rozsah použitelnosti: - 40 °C až + 250 °C

Výhody
čisté zpracování
bílá, ve slabé vrstvě takřka bezbarvá
ulehčuje montáž i demontáž
zabraňuje tribokorozi
působí separačně u všech technologických postupů slícování i v dlouhodobých aplikacích
zabraňuje trhavým pohybům (Stick-Slip)
dobrá ochrana proti korozi
odolnost vůči horké i studené vodě
vyhovuje normám TL-WV 751, DBL 6880.20
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Technické parametry

Parametr Metoda Jednotka Molub-Alloy Paste AU LN 598

Barva vizuální - bílá

základ složení - -
tukový nosič/ bílé tuhé mazivo/

minerální olej

Penetrace po prohnětení (60 zdvihů
při 25°C)

ASTM D217 / ISO
2137 

0,1 mm 265-295

Hustota při 20 °C interní kg/m³ 1300

Korozní test  Emcor (destilovaná voda)
ASTM D6138 / ISO

11007
hodnota 0

Koroze na mědi při 100°C ASTM D4048 hodnota 1a

Poznámky k aplikaci
 

Očistěte příslušnou plochu.
Molub-Alloy Paste AU LN 598 rovnoměrně nanést štětcem, hadrem bez vlasu nebo koženým klůckem.
Molub-Alloy Paste AU LN 598 je vhodná jen jako pasta - nemůže nahradit mazání olejem nebo plastickým
mazivem.
Nelze ji míchat s plastickými mazivy, oleji nebo jinými pastami.

 
Produkt se dříve jmenoval Spezialpaste AU LN 598. Ke změně názvu došlo v roce 2015.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
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