
Produktinformation

Molypaul 783

• Motverkar skalning i formen.

• Minimerar formslitage.

• Motverkar irriterande ångor  
under uppstart.

•	 Förbättrar	ytfinishen	på	initialt	
gjutna detaljer.

Smörjmedel för gjutformar vid stränggjutning

Produktbeskrivning
Molypaul 783 är ett mjukt, pastöst, grafitbaserat smörj-
medel som ger en fast film på formens väggar under 
påverkan av temperatur.

Användningsområden
Molypaul 783 används för att förbehandla sträng-
gjutningsformar i stränggjutningsanläggningar inom 
stålindustrin. Behandlingen syftar till att ge formen ett 
initialt skydd innan eller under en gjutningssekvens. 
Efter applicering på gjutformen bildar Molypaul 783 en 
homogen, torr film på ytorna som reducerar friktionen 
mellan formväggen och smältan.

Applicering
Ta bort löst material från formens öppning.
Applicera pastan i ett tunt, homogent skikt med hjälp av 
en roller, svamp etc.
Skydda roller/svamp mot kontaminering efter
användning.
Täck alltid över pastabehållaren efter användning.

Förpackningar
På förfrågan.
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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!

Tekniska data

	 Värde	 Enhet	 Testmetod

Färg gråsvart - - 

Konsistens pastös - LLS 004

Obearbetad penetration @+25°C ca 400 mm/10 DIN ISO 2137

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av ångor. För närmare information - se separat säker-
hetsdatablad.

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.

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


