
Produktinformation

Gleitmo 100S

• Temperaturområde: -40/+400ºC

• Underlättar montage och   
demontage.

• Skyddar glidytor mot inkörnings-
skador.

• Motverkar stick-slip.

• Minskar friktion och slitage.

• Tål extremt höga tryck.

• Ökar driftsäkerheten.

• Har nödsmörjningsegenskaper.

Montagepasta med MoS2

Produktbeskrivning
gleitmo 100S är en smidig monteringspasta med ett 
mycket brett användningsområde. Den är baserad på 
en synergistiskt verkande kombination av fasta smör-
jämnen med en mycket hög halt molybdendisulfid. En 
särskilt utvald syntetisk olja utgör bärare för de fasta 
smörjämnena och möjliggör användning inom ett mycket 
brett temperaturområde.

Användningsområden
För inkörningsskydd av högt belastade glidlager, glid- 
och styrskenor, kugghjul och gängade spindlar. För 
smörjning av skruvförband.
För montagesmörjning vid ipressning av lager, brickor, 
hjul och bultar.
För smörjning vid upprymning, bockning, stansning, 
tryckning och prägling.

Applicering
Tvätta ytan som skall smörjas och applicera sedan en 
tunn film med hjälp av en styv pensel eller en luddfri 
trasa. Produkten finns även i aerosol.

Förpackningar
Burk 1kg/5kg. Aerosol 400ml.
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EP-egenskaper Gängade spindlar Glidytor

Skruvförband Glidlager Montering
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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 mörkgrå - -  

Temperaturområde -40/+400 °C LLS 134  

Basolja syntetisk - -

Fasta smörjämnen MoS2 - - 

Penetration 300-330 mm/10 DIN ISO 2137

Tannert-test mkt låg friktion, - LLS 063   
 ingen stick-slip

PressFittest, friktionskoefficient <0,096 - LLS 070

Stick-slip ingen - 

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 produkter 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 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.


