
Produktinformation

Moly-Paul ZX 13

• Temperaturområde:  
Som pasta: -20/+160°C.  
Kortfristigt: +240°C.   
Torrsmörjning: +800°C.

• Motverkar skärning och   
kallsvetsning.

• Bra tätnings– och   
vidhäftningsegenskaper.

• NATO-kod S720.

• DEF STAN 80-80/2.

• MIL-T-5544 B.

Grafitpasta

Produktbeskrivning
Moly-Paul ZX 13 är en svart, mineraloljebaserad pasta 
med grafit och andra fasta smörjämnen. 
Moly-Paul ZX 13 är en elektriskt ledande, mjuk och smi-
dig monteringspasta.

Användningsområden
Moly-Paul ZX 13 är pga sina elektriska ledningsegenska-
per lämplig för smörjning av elektriskt ledande skenor 
och räls. 
Moly-Paul ZX 13 motverkar kallsvetsning och säkerställer 
elektrisk ledning. I denna typ av applikationer motverkar 
grafiten i ZX 13 fretting.

Applicering
Ytorna ska före behandling med Moly-Paul ZX 13 vara 
rengjorda. Moly-Paul ZX 13 kan appliceras med spatel, 
pensel eller luddfri trasa.

Förpackningar
På förfrågan.
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Korrosionsskydd Skruvförband Höga temperaturer

Elektriskt ledande
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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 svart - - 

Temperaturområde -20/+160 °C LLS 134

Temperatur i skruvförband max +800 °C LLS 134

Temperaturområde, kortfristigt max +240 °C LLS 134

Bas mineral - -

Fasta smörjämnen grafit - -

Bearbetad penetration (WP60) 170-260 mm/10 ASTM D 217

NLGI 3 - DIN 51818

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.


