
Produktinformation

Gleitmo 2332V

• Temperaturområde: -180 / +1200°C.

• Lämplig för massgodsbeläggning.

• Ger torrt och vidhäftande skikt.

• Tål höga mekaniska tryck.

• Motverkar skärning mellan   
skärningsbenägna material (rostfritt, 
aluminium etc).

• Metallurgiskt neutral.

• Möjliggör smörjning och montering 
vid olika tillfällen.

• Uppfyller friktionskrav enligt tyska 
VDA.

Vattenburen glidlack för mycket höga
temperaturer.

Produktbeskrivning
gleitmo 2332V är en vattenburen glidlack. De smörjande 
komponenterna är en synergistisk blandning av fasta 
smörjämnen. De fasta ämnena är valda för att undvika 
metallurgiska reaktioner med grundmaterialen i högtem-
peraturområdet.
gleitmo 2332V kallas därför metallurgiskt neutral. 

Användningsområden
gleitmo 2332V är främst avsedd för torrsmörjning av 
skruvar och muttrar som utsätts för mycket höga tempe-
raturer (t.ex. i avgassystem). Den gör skruvförbanden 
beräkningsbara, motverkar skärning vid montage och 
underlättar demontering när förbandet exponerats för 
mycket höga temperaturer.

Applicering
Produkten kan appliceras genom doppning eller sprut-
ning. Detaljerna måste vara rena, torra och avfettade. 
Produkten skall omröras noggrant innan applicering.
gleitmo 2332V kan appliceras med tryckluftsdriven 
sprutpistol eller med Airless sprutsystem. Omrörare 
rekommenderas vid sprutning för förrådsbehållaren. 
gleitmo 2332V kan användas i koncentrat eller utspädd 
med demineraliserat vatten. Max 20% vatten får tillsättas 
badet. Detaljerna kan torkas och/eller
förvärmas till max +80°C för att erhålla en snabbare och 
jämnare filmbildning. Vid speciella krav kan
detaljerna förvärmas till +200°C men detta är inget krav.

Notering
Omröres noggrant innan användning! Skyddas från frost! 

Skruvförband
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Lagring
Lagras och transporteras frostfritt! Min lagringstid vid 
rumstemperatur i slutna originalförpackningar - 12 mån.

Förpackningar
På förfrågan.
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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!

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt. 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 gråsvart - -

Temperaturområde -180/+1200 °C LLS 134 

Bindemedel organiskt - - 

Täckförmåga ca 15 m²/kg -

Torktid vid +20°C 120 min -

Härdtid vid +200°C 60 min -

Förtunning destillerat vatten - -

Skruvtest (M12, 8.8, Zn) 0,12 - DIN EN ISO 16047 
Friktionskoefficient 

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


