
Produktinformation

Gleitmo SFL 9070

• Temperaturområde: -70/+180°C.

•	 Bildar	tunn	och	torr	smörjfilm.

• God vidhäftning på många material.

• Mycket goda anti-stickslip-  
egenskaper.

• Mycket goda släppegenskaper.

• Smutsar inte ner.

• Miljö– och arbetsmiljöanpassad.

• Innehåller ett UV-additiv för belägg-
ningskontroll med UV-ljus (340-380 
nm).

Vattenburen PTFE-glidlack

Produktbeskrivning
gleitmo SFL 9070 är en lufttorkande, vattenburen och 
torr smörjfilm (glidlack) med ett organiskt bindemedel. 
De smörjande egenskaperna fås med en kombination av 
speciella fluorpolymerer som ger goda smörj– och släpp-
egenskaper samt utmärkta anti-stickslipegenskaper.

Användningsområden
För torrsmörjning av en rad olika material, speciellt plas-
ter, gummi och läder.
Ger en mjuk gång, skyddar mot slitage och motverkar 
oljud orsakade av stick-slip mellan plastmaterial i interi-
örapplikationer hos fordon.
gleitmo SFL9070 är även lämplig för beläggning av skru-
var, muttrar, armaturer och gummitätningar för att få 
konstanta monteringsegenskaper.

Applicering
gleitmo SFL 9070 kan appliceras med tryckluft och air-
less sprutsystem. Vid beläggning av delar av detaljer kan 
absorberande metod som pensel eller svamp användas.
Doppning eller doppcentrifug är ekonomiskt vid stora 
mängder smådetaljer.
Ytorna som skall beläggas skall noggrant avfettas med 
lösningsmedel och låta torka innan applicering.

OBS! Omröres väl innan användning. Skyddas från frost. 

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

Förpackningar
På förfrågan.

Tätningar Glidytor Plast
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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 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 matt transparent - -

Temperaturområde -70/+180 °C LLS 134 

Bindemedel organiskt - - 

Fasta smörjämnen PTFE - - 

Torktid vid +20°C 10 min -

Härdtid vid +20°C 120 min -

Rekommenderad skikttjocklek 3-10 μm -

Förtunning destillerat vatten - -

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


