
Produktinformation

Tram-Silence 00

• Temperaturområde: -20/+80ºC.      

• Reducerar gnisselljud från  
spårbunden trafik.

• Skyddar mot slitage och korrosion.

• Motverkar korrugering av   
rälshuvudet.

• Mycket god vidhäftning, även på 
våta ytor.

• Extremt låg förbrukning ger  
god ekonomi.

• Lätt att automatdosera, även  
vid låga temperaturer.

Miljöanpassad smörjpasta för reducering av oljud 
som uppkommer vid kontakt mellan hjul och räl.

Produktbeskrivning
Tram-Silence 00 är en trögflytande, silvergrå pasta be-
stående av en syntetisk basolja med fasta smörjämnen 
och ett additivpaket.

Användningsområden
Produkten är främst avsedd för smörjning av rälsglidy-
tor i extrema kurvapplikationer. Produkten appliceras 
mycket sparsamt på dessa ytor och reducerar oljudet 
som bildas vid längs– eller tvärgående glidning mellan 
hjul och räls i kurvor.

Applicering
Tram-Silence 00 appliceras främst via automatiska
doseringsutrustningar på aktuella smörjställen.
Produkten kan både appliceras från lok-/vagns-
monterade utrustningar och från banvallsmonterade 
utrustningar. Kontakta oss för mer information om vilka 
utrustningar som är testade och godkända för att
dosera denna produkt.

OBS
Fördelen hos Tram-Silence 00 i jämförelse med traditio-
nella spårsmörjmedel, som också ibland rekommende-
ras för denna typ av applikation, är att Tram-Silence 00 
påverkar friktionen mellan hjul och räls markant mindre 
än dessa vilket ökar säkerheten med avseende på oav-
siktlig överdosering kraftigt.

Förpackningar
Burk 5/25kg.

Mot missljud Vattenresistent Korrosionsskydd
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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 gråsvart - - 

Temperaturområde -20/+80 °C LLS 134

Basolja syntetisk - - 

Konsistensklass NLGI 00 - DIN 51818

Droppunkt ingen °C DIN ISO 2176

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.


