
Produktinformation

Gleitmo 165 

• Temperaturområde: -40/+1200ºC.

• Reagerar ej med materialen i skruv-
förbanden.

• Ger konstant klämkraft.

• Motverkar att skruvförband skär och 
fastnar.

• Möjliggör återanvändning av  
skruv/mutter.

• Underlättar demontering av varma 
skruvförband.

Metallurgiskt neutral skruvförbandspasta

Produktbeskrivning
gleitmo 165 är en gråblå skruvförbandspasta baserad på 
fasta smörjämnen. En kombination av fasta smörjämnen 
med en syntetisk olja ger gleitmo 165 utomordentliga 
smörj- och släpp- egenskaper inom ett mycket brett 
temperaturområde utan att påverka de i skruvförbandet 
ingående materialen.
Basoljan i gleitmo 165 är termiskt stabil och produkten 
förblir pastös vid temperaturer upp till +180°C. Över 
denna temperatur avdunstar basoljan och kvar på ytor-
na lämnas ett torrt skikt bestående av fasta smörjämnen 
som fungerar som smörjande släppfilm upp till +1200°C.

Användningsområden
gleitmo 165 har utvecklats främst för användning på 
skruvförband vid höga temperaturer som i värmeverk, 
kraftverk, petrokemisk industri, värmeinstallationer, 
grenrörsgängor etc.
Produkten kan även användas som monterings- 
smörjmedel (ej rullningslager) och för smörjning av  
enklare konstruktioner som bultar, glidstycken,  
gjutpannor och glidbanor vid höga temperaturer.

Applicering
Rengör gängan och påför pastan i tunna skikt med  
pensel eller spray. Glöm inte skruvskallens undersida.

Förpackningar

Spray 400ml. Penselburk 250g Burk 1kg / 5kg.

Höga temperaturer Glidytor Skruvförband

En produkt från: 

Re
vi

de
ra

d 
or

ig
 2

01
9-

06
-2

8/
SB

Flänsförband



+46 (0) 300-333 33
+46 (0) 300-143 00

Varlabergsvägen 6
SE-434 39 Kungsbacka, Sweden

W P
F

www.gleitmo.se
info@gleitmo.seE

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!

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 försäk-
ran 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 för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg gråblå - -  

Temperaturområde -40+1200 °C LLS 134  

Basolja syntetisk - -

NLGI-klass 2 - DIN 51818

Penetration, burk 250-280 1/10 mm DIN 51804-1

Penetration, penseldosa flytpasta - DIN 51804-1

Droppunkt saknas - DIN ISO 2176

Shell 4-kuletest, skärningslast 4000/4200 N DIN 51350-4

Smörjegenskaper i SRV-test.   LLS 069

Testbetingelser:    

  Provkroppar platta/kula -  

  Kontaktgeometri punkt -  

  Belastning 300 N  

  Amplitud 1000 μm  

  Frekvens 50 Hz  

  Testperiod 2 tim  

  Temperatur +50 °C  

Resultat    

  friktionstal μ = ca 0,10 - 

  förslitningsdjup ca 3,0 μm

Skruvtest (M12, 8.8, +20°C), 0,09 - LLS 068   
friktion

Högtemperaturtest, 5 tim vid   -

+600°C, skruv M12 i St 1.4986   

åtdragningsmoment 70 Nm 

lossdragningsmoment 110 Nm

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


