
Produktinformation

Gleitmo HMP 8420

• Temperaturområde: -40 / +110°C.

• Uppfyller tysk bilindustris krav på 
skruvsmörjmedel (VDA).

• Ger torr, färglös och helt kladdfri 
smörjfilm.

• Speciellt avsedd för massgods- 
beläggning.

• Sparar monteringstid och är avsedd 
för robotmontering.

• Är ren och fettfri.

•	 God	vidhäftning	på	de	flesta		
material.

• Miljö– och användarvänlig.

• Innehåller ett UV-spårämne för 
batchkontroll med UV-lampa (340-
380 nm).

Torr	smörjfilm	med	korrosionsskyddande
sealeregenskaper

Produktbeskrivning
gleitmo HMP 8420 är en vattenburen torrsmörjfilm med 
korrosionsskyddande sealeregenskaper. Efter vattnets 
avdunstning kvarlämnas en transparent, torr, grepp-
fast, smörjfilm som har god vidhäftning till många olika 
material.

Användningsområden
gleitmo HMP 8420 är speciellt utvecklad för smörjning av 
skruvförband som skall klara de väldefinierade friktions-
kraven (μ=0,09-0,14) från tysk fordonsindustri (VDA).
gleitmo HMP 8420 ger dessutom markant förbättrat kor-
rosionsskydd på elektrolytiska zinkskikt som t.ex. ZnNi 
och ZnFe samt som topcoat på Zn-flakes. Produkten 
möjliggör tätning av ytskikten och friktionsstyrning i en 
och samma produkt och process. Produkten är dess-
utom lämplig för förband i aluminium.

Applicering
gleitmo HMP 8420 levereras användningsfärdig och 
behöver inte spädas med vatten men kan spädas vid 
behov. Normalt appliceras produkten via doppning eller 
doppcentrifugering. Beläggningen skall utföras direkt 
efter passivering och sköljning av detaljerna. 

Efter beläggning bör detaljerna snarast torkas i varmluft 
i mellan +80°C och +120°C.

Bäst korrosionsskydd fås vid torkning i den övre delen av 
detta temperaturområde.

Lagring
Lagras och transporteras frostfritt! Min lagringstid vid 
rumstemperatur i slutna originalförpackningar - 6 mån.

Skruvförband Korrosionsskydd
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Förpackningar
Dunk 25kg, Fat 150kg
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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!

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 på torr film färglös - - 

Temperaturområde (torr) -40/+110 °C LLS 134

Viskositet (3mm @ +20°C) 35 sek EN ISO 2431

Korrosionsskyddsegenskaper   DIN 50021   
saltspray (5% NaCl, +35°C,       
 ZnNi pass)

Till vitrost >240 cykler 

Till rödrost >720 cykler

Täckförmåga 0,1-0,4kg/100kg gods - 

pH-värde 8,5-9,5 - -   

Friktionskoefficient enligt    DIN EN ISO 16047 

Skruvtest M8 @ +20ºC 

Al-skruv i Al9-mutter ca 0,10

Skruvtest (M12, 8.8, ZnNi pass ca 0,10-0,11 - DIN EN ISO 16047  
mot stålgänga och stålplatta)

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.

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


