
Informace o produktu

Molypaste VP 317
Černá montážní pasta s MoS2

Charakteristika
MOLYPASTE VP 317 je černá montážní pasta pro mazání velmi tenkým mazacím filmem za vysokých tlaků. Díky její
měkké konzistenci je snadno použitelná a excelentně chrání proti korozi. Obsahuje vysoký podíl pevných maziv (MoS2).

Použití
pro spoje při vysokých teplotách až 650 °C
jako základní mazivo pro kluzná ložiska nebo ozubení
pro kluzné dráhy, ojnice a čepy
jako separátor a mazivo při tváření kovů
Teplotní rozsah použitelnosti: -40 °C až 450 °C (v případ omezeného přístupu vzduchu až 650 °C)

Výhody
OPTITEC® - OPTIMOL technologie
velmi nízký koeficient tření
termicky stabilní
excelentní nouzové mazání díky pevným mazivům (MoS2)
dobrá ochrana proti korozi
maximální schopnost přenášet zatížení
předchází trhavým pohybu (stick-slip)
okamžitý mazací efekt
dobrá adheze a separační vlastnosti
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Technické parametry

Název Metoda Jednotky Typická hodnota

Barva vizuální - černá

Základ složení - - tukový nosič/MoS2/minerální olej

Konzistence NLGI DIN 51 818 - 1

Hustota při 20 °C DIN 51 757 kg/m3 2030

Poznámky k aplikaci
 
Vyčistěte povrch před aplikací MOLYPASTE VP317 a aplikujte pouze tenkou vrstvu této pasty štětcem nebo hadříkem bez
vlasu. MOLYPASTE VP317 nenahrazuje mazání plastickým mazivem ani olejem a je vhodná tam, kde se aplikace pasty
doporučuje. MOLYPASTE VP317 nemíchejte s jinými pastami, plastickými mazivy či oleji.
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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
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
www.castrol.cz

Page: 2/2


