
Produktinformation

Ceplattyn KG 10 HMF

• Temperaturområde: -10 / +140°C.

• Extremt tryckbeständig.

•	 Motverkar	skärning	mycket	effektivt.

• Ger ett mycket bra slitageskydd.

• Mycket bra korrosionsskydd.

• Motverkar passningskorrosion.

•	 Bildar	starkt	vidhäftande	smörjfilm,	
även vid förhöjda arbetstemperaturer.

• Kan användas i alla på marknaden före-
kommande automatspray- system.

• Vattenbeständig.

•	 Fri	från	tungmetaller,	klor	och	lösnings-
medel.

Kuggväxelfett för sprutapplicering

Produktbeskrivning
Ceplattyn KG10HMF är baserat på en mineralolja för-
tjockad med aluminiumkomplextvål. Produkten inne-
håller kolloidalgrafit med maximal renhet och minimal 
partikelstorlek samt ett additivpaket och vidhäftningsför-
bättrare som är fria från både tungmetaller och klor. 
Tillsammans med Ceplattyn 300 och Ceplattyn RN utgör 
Ceplattyn KG10HMF Fuchs Lubritech ś flerfassystem. 

Användningsområden
Ceplattyn KG10HMF används på kuggkransväxlar i 
rörkvarnar, ugnar, torkanläggningar och krossar t.ex. i 
gruvindustrin, kraftverksindustrin, sten- och betongin-
dustrin m.m.

Förutom kuggväxlar är produkten lämplig för smörjning 
av kedjor och högt belastade glidskenor under svåra 
driftsförhållanden, t.ex. i gruvindustrin.

Applicering
Ceplattyn KG 10 HMF kan appliceras med alla på mark-
naden därför avsedda automadoseringsanläggningar 
och kan även sprayas.

Förpackningar
Burk 1/10/25kg. Fat 50/190kg. Container 580kg.
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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 
säkerhetsdatablad.

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

Identifieringskod OGPFOON-10 - DIN 51502

Färg svart - -  

Temperaturområde -10/+140 °C LLS 134

Max temperatur torr film +500 °C LLS 134 

Basolja mineral - - 

Förtjockare Al-komplex - -

Fasta smörjämnen grafit - - 

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

Konsistensklass NLGI 0-00 - DIN 51818

Droppunkt >+180 °C DIN ISO 2176  

Shell 4-ball Svetskraft >5000 N DIN 51350-4  

Timken OK Load >35 lbs ASTM D 2509

FZG A/2,8/50 skadekraftstegning >12 steg DIN ISO 14635-3 (LLS)

slitage <0,2 mg/kWh DIN 51354 

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


