
Produktinformation

PBC/D

• Temperaturområde: -20/+1200ºC

• Temperaturområde:    
fettform max +150°C.   
passningsrostapplikationer +1200°C.

• Mycket goda släppegenskaper vid höga 
temperaturer.

• Motverkar stick-slip.

• Godkänd av LOBA för användning inom 
gruvnäringen.

Högtemperaturpasta för skruvförband

Produktbeskrivning
PBC/D är en gråfärgad, metallinnehållande mjuk pasta 
med ett brett användningsområde. PBC/D är fri från sili-
kon och bly. Produkten saknar droppunkt samt har goda 
EP-egenskaper och passar för smörjning av långsamma 
glidrörelser upp till +150°C. Över denna temperatur och 
upp till +1200°C evaporerar basoljan och oxidavlagringar 
bildas som mycket effektivt motverkar skärning hos 
motgående ytor. 

Användningsområden
Som en skyddspasta fungerar PBC/D som en fettkrage 
som motverkar inträngning av vatten och aggressiva 
kemikalier. Produkten kan även användas som fogtätning 
och för oljudsbekämpning. Används bl.a. i applikationer 
inom vindkraften och i spindelbultslager på tunga fordon 
samt i kardanknutar. 
PBC/D motverkar passningsrost mellan ytor vid oscille-
rande rörelser.

Applicering
Ytorna som skall smörjas skall rengöras innan applice-
ring av PBC/D. PBC/D kan sedan appliceras med spatel 
eller pensel. Produkten kan även appliceras via lämpliga 
automatiska doseringsutrustningar. 

Förpackningar
På förfrågan. En produkt från: 

EP-egenskaper Leder/Gångjärn Korrosionsskyddande

Höga temperaturer Skruvförband
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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!

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg grå - -  

Temperaturområde -20/+1200 °C LLS 134  

Basolja mineral - -

Basoljevisk. @+40°C 250 mm²/s DIN 51562-1

Konsistensklass NLGI 1-2 - DIN 51818

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 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.


