
Produktinformation

Carbaflo 2371

• Temperaturområde: -35/+280ºC

• Utmärkt kemisk resistens.

• Bra korrosionsskydd.

• Mycket låg evaporation.

• Bra EP-egenskaper.

• Bra kompatabilitet med andra  
material.

Perfluorerat smörjfett för höga temperaturer

Produktbeskrivning
Carbaflo 2371 är ett smörjfett för smörjning av lager vid 
extrema temperaturer. Produkten resistent mot de flesta 
alkalier och syror samt har utmärkta EP-egenskaper. Den 
låga evaporationshastigheten hos basoljan garanterar 
långa smörjintervaller vid förhöjda temperaturer och 
mycket goda korrosionsskyddsegenskaper. Carbaflo 
2371 innehåller dessutom vita, fasta smörjämnen, EP-, 
AW– och korrosionsskyddande additiv. 

Användningsområden
Carbaflo 2371 är extremt oxidationsresistent jämfört 
med mineraloljor och andra syntetiska baser. Den är inte 
hälsoskadlig inom det rekommenderade temperatur-
området.
Carbaflo 2371 har utmärkta EP-egenskaper inom hela 
det rekommenderade temperaturområdet. Produkten är 
i stort sett kemiskt inert.
Carbaflo 2371 har utmärkta dielektriska egenskaper och 
är lämpad för smörjning av elektriska komponenter.

Applicering
Ytorna som skall smörjas måste vara helt rengjorda och 
fria från damm, smuts, fingeravtryck,  mineraloljor eller 
andra oljor. Förbehandling med Carbaflo 790 är mycket 
fördelaktigt. Se gärna vår tekniska information gällande 
smörjning med PFPE-fett.

Höga temperaturer Korrosionsskydd Elektriska system
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Riskupplysning
Undvik rökning vid hantering. För närmare information 
- se separat säkerhetsdatablad. Vid temperaturer över 
+300°C bryts Carbaflo 2371 ned under bildandet av 
hälsovådliga gaser.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till 
statusen gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas 
som en försäkran eller garanti för produktens funktion i enskilda 
applikationer. Innan kunden köper våra produk-ter måste han där-
för själv försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald och 
ger det resultat han förväntar sig i varje enskild applikation. Våra 
produkter uppdateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss därför rätten 
att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet 
i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg vit    - 

Temperaturområde -35/+280 °C LLS 134

Basolja syntetisk - -  

Basoljevisk., +40ºC 500 mm²/s DIN 51562-1  

Fasta smörjämnen vita - - 

Konsistensklass NLGI 2 - DIN 51818  

Korrosionsskydd EMCOR 0-0 steg DIN 51802

LLS = LUBRITECH Laboratoriespecifikation
Typiska värden för aktuell produktion. Variationer
i egenskaperna kan förekomma.


