
Produktinformation

Gleitmo SFL 9025

• Temperaturområde: -180 / +250°C.

• Resistent mot mineral- och syntet-
oljor.

•	 Bildar	torr	och	greppfast	smörjfilm.

• Tål mycket höga laster.

• Ger låg och konstant friktion.

• Förhindrar skärning mellan skär-
ningsbenägna material.

• Underlättar montering.

• Motverkar stick-slip.

Vattenburen MoS2 glidlack

Produktbeskrivning
gleitmo SFL 9025 är en vattenburen glidlack. Den aktivt 
smörjande komponenten är en synergistisk kombination 
av fasta smörjämnen med en dominerande del molyb-
dendisulfid.

Användningsområden
För beläggning av skruv och mutter för att motverka 
skärning (rosttröga material) samt för att erhålla  
definierbar montering och demontering.
gleitmo SFL 9025 är lämpad för torrsmörjning av glid-
skenor, leder och bultar samt för inkörningssmörjning av 
högt belastade maskinkomponenter.

Applicering
gleitmo SFL 9025 appliceras med med tryckluftsspruta 
eller Airless sprutsystem. Doppning eller doppcentri-
fugering är ekonomiskt vid stora mängder smådetaljer. 
Pensling/rollning rekommenderas pga ojämna skikt 
endast om andra metoder ej går att använda.
Glidytorna skall innan lackering avfettas noggrant i lös-
ningsmedel eller ett vattenburet avfettningsmedel och 
därefter torka innan applicering av lacken. Vidhäftningen 
på smörjfilmen kan ökas avsevärt genom föregående 
fosfatering eller finblästring.

NOT
Viktigt! gleitmo SFL 9025 måste röras om noggrant innan 
användning! Skyddas från frost. Lagringstid 12 månader i 
obrutna originalförpackningar vid rumstemperatur.

Förpackningar
Dunk 5kg, Burk 25kg

Glidytor Leder, gångjärn Skruvar och muttrar
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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 samt inandning 
av spraydimma. 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 produk-ter 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/+250 °C LLS 134 

Bindemedel organiskt - - 

Fasta smörjämnen MoS2, grafit - - 

Torktid vid +20°C 30 min -

Härdtid vid +20°C 60 min -

Rekommenderad skikttjocklek 2-20 μm -

Förtunning vatten - -

Almen Wieland skärningslast >18 kN LLS 060

Almen Wieland friktionskoefficient 0,08 - LLS 060 

Skruvtest (M12, 8.8, fosfaterad)  - DIN EN ISO 16047

Friktionskoefficient 0,07

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


