
Produktinformation

Tramlub 384 G Plus

• Temperaturområde: -35/+100ºC.

• Miljöanpassad.

• Mycket god vidhäftning.

• Skyddar mot slitage och korrosion.

• Mycket goda lågtemperatur- 
egenskaper.

• God vattenbeständighet.

• Ger minimal friktion.

• Tål höga tryck.

• Goda krypegenskaper.

Ekologiskt, snabbt bionedbrytbart smörjfett

Produktbeskrivning
TRAMLUB 384 G Plus är ett helsyntetiskt, halvflytande 
smörjfett innehållande grafit som fast smörjämne. Pro-
dukten är lösningsmedelsfri samt fri från halogener och 
tungmetaller.

Användningsområden
TRAMLUB 384 G Plus är avsedd för smörjning av växlar 
och glidplattor hos järnvägar, tunnelbanor, spårvägar 
och övrig spårbunden trafik.

TRAMLUB 384 G Plus uppvisar, jämfört med sin före-
gångare Tramlub 384 G, ännu bättre egenskaper
avseende:

- Ytvidhäftning.
- Vattenresistens.
- Krypförmåga.
- Lågtemperaturegenskaper.
- UV-stabilitet.
- Korrosionsskydd.

Applicering
Produkten appliceras manuellt eller med automatiska 
smörjsystem i tunna skikt på aktuella smörjställen. Ren-
gör ytorna innan smörjmedlet appliceras.

Förpackningar
På förfrågan.

Växlar Låga temperaturer Miljöanpassad
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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!

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 produk-ter 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 mörkgrå - - 

Temperaturområde -35/+100 °C LLS 134

Basolja syntetisk - - 

Förtjockare oorganisk - - 

Fasta smörjämnen grafit - -

Pour Point basolja -50 °C DIN ISO 3016

Omrörningstest, -30°C lätt rörbar - DB-TL 950.103

Obearbetad penetration, -30ºC >355 1/10 mm Deutsche Bahn

NLGI-klass <000 - DIN 51818

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.

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


