
Produktinformation

Ceplattyn 300 

• Temperaturområde: -30/+250ºC.

•	 Torrsmörjfilm	+500ºC.

• Mycket god vidhäftning.

•	 Motverkar	slitage	mycket	effektivt.

• Mycket bra skydd mot korrosion.

•	 Bildar	under	belastning	en	fast	smörj-
film.

• Ger en ”torr” smuts- och dammavvi-
sande	smörjfilm.

• Vattenbeständig.

Grafitprimer	för	stora	öppna	kuggväxlar	samt	smörj-
pasta	för	kuggstänger	och	glidytor

Produktbeskrivning
Denna höggrafiterade produkt är uppbyggd av en utvald 
basolja med EP-additiv och vidhäftningsförbättrare. 
Produkten är fri från bitumen, tungmetaller och lös-
ningsmedel.
Ceplattyn 300 utgör tillsammans med Ceplattyn RN och 
Ceplattyn KG 10 HMF Fuchs Lubritech ś flerfas-smörjsys-
tem för öppna kuggväxlar.

Användningsområden
Primer för stora, öppna kuggväxlar, kuggstänger och 
glidytor.
Montagepasta för skruvförband.
Wiresmörjmedel.
Smörjmedel för kedjor, glidytor och kuggar i våta miljöer.

Applicering
Ceplattyn 300 appliceras manuellt på avfettade ytor. EJ 
avsedd för centralsmörjsystem! Produkten finns förutom 
i lösvikt även i aerosol.

NOT
Ceplattyn 300 är godkänd för användning under jord 
enligt Arnsberg District Authority, Dortmund med refnr 
84.12.22.63-2-1. Finns även i sprayburkar (Deutsche 
Bahn regnr 00106169).

Förpackningar
Patron (för fettspruta) 400g
Burk 1 / 5 / 10 / 15 / 25kg
Fat 45kg
Spray 400ml

Öppna växlar Kedjor Kuggstänger

En produkt från: 

Wire Glidytor Korrosionsskydd
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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 långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatasblad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför 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 för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg svart - - 

Temperaturområde -30/+250 °C LLS 134

Temperaturbest. hos

torrsmörjfilmen +500 °C LLS 134

Basolja mineralolja - -

Förtjockare al-komplex - -

Fasta smörjämnen grafit - - 

Basoljevisk., +40ºC 1300 mm²/s DIN 51562-1

Droppunkt >+200 °C DIN ISO 2176 

Konsistensklass NLGI 1-2 - DIN 51818  

VKA Svetskraft 6000/6500 N DIN 51350-4

Almen-Wieland skärkraft >18000 N LLS 060

Fafnir friktions-slitageförhållande mycket bra - LLS 066  

Tannert-test stål/stål

friktionsvärde 0,102 - -

Erichsen skruvtest, M10x60,       
Fv-30kN, gängfriktion 0,07  LLS 068   
skallfriktion 0,10

HT-skruvtest, M12x60 24 tim

70Nm MA temperatur +350 °C LLS 123

Lossningsmoment ML 80 Nm

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


