
Produktinformation

Gleitmo 1810V

• Temperaturområde: -45/+130ºC.

• Påverkar inte känsliga plast- och 
gummimaterial.

• Brett temperaturområde.

• Reducerar friktion och slitage.

Syntetiskt smörjfett med vita, fasta smörjämnen

Produktbeskrivning
gleitmo 1810V är ett litiumförtjockat fett med en synte-
tisk olja som bas och gleitmo vita fasta smörjämnen för 
att förstärka smörjegenskaperna.

Användningsområden
gleitmo 1810V används tack vare sitt breda tempera-
turområde vid låga temperaturer (t.ex. som kontaktfett) 
eller vid höga temperaturer i t.ex. rullnings– och glidlager 
i de mest skilda applikationer.
På grund av sin neutralitet gentemot många elastomerer 
och plaster, speciellt polyamid 6.6, lämpar sig gleitmo 
1810V även för smörjning av små kuggväxlar med 
kugghjul av plast, speciellt om dessa utsätts för termisk 
belastning.

Applicering
gleitmo 1810V kan appliceras med pensel, med lösvikts-
fettspruta eller med automatiska
doseringsanläggningar.

Förpackningar
På förfrågan.
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Rullningslager Glidlager Plast/Gummi

Små växlar med 
kugghjul i plast



+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!

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg beige - -  

Temperaturområde -45/+130 °C DIN 51825  

Basolja syntetisk - -

Förtjockare litium - - 

Fasta smörjämnen vita - -

Basoljevisk., +40ºC 130 mm²/s DIN 51562-1 

Konsistensklass NLGI 2 - DIN 51818  

Vattenresistens 1-90 - DIN 51807-1

Droppunkt >+180 °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 produktionen. Variationer i 
egenskaperna kan förekomma.


