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LM 48 Sprühpaste
Descrição
Pasta de montagem de dissulfureto de tungsténio para pulverização à base de óleo mineral com uma
combinação seleccionada de lubrificantes sólidos.
Graças ao processo de preparação especial, adaptase às mais elevadas exigências. Contém um sistema
de lubrificante sólido com efeito sinérgico à base de
sulfureto de zinco, grafite, fluoretos e dissulfureto de
tungsténio.

Características
- coeficiente de atrito extremamente baixo
- excelente capacidade de aderência
- excelentes capacidades de funcionamento de
emergência
- boa protecção contra a corrosão
- elevada protecção contra o desgaste
- pode ser utilizado universalmente
- processamento simples

Utilização
Agitar a lata energicamente antes de utilizar. Pulverizar uma camada fina e uniforme em superfícies limpas. Evitar quantidades excessivas por razões de economia. Após a utilização, remover os restos de produto do bico pulverizador (para tal, virar a cabeça de
pulverização para baixo), até começar a sair exclusivamente o agente de propulsão puro.

Embalagens disponíveis
300 ml Lata Aerossol

Dados técnicos
Côr / aspecto

nicht bestimmt

Base

Mineralöl / mineral oil

Aditivos

MoS2 33, Graphit 6 %

Agente de propulsão

Propan, Butan / propane,
butane

3045
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Margem de temperaturas -35 bis +450 / -35 to +450
de utilização
°C
Teste Pressfit (sem fenó- 0,12 µ
meno de deslizamento)
Teste de parafusos Atrito
da rosca

0,09 µ

Odor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Densidade

0,71 g/ml

Campos de utilização
Para montagem, reparação e manutenção em todos
os ramos técnicos. Para a lubrificação base e para
evitar danos de rodagem, assim como para a lubrificação vitalícia de rolamentos, articulações e pequenas peças. Adequado especialmente para superfícies
e peças com formatos irregulares.
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