
Produktinformation

Gleitmo WSP 5000

• Temperaturområde: -20/+140°C.

• Minskar friktion och slitage från  
lägsta till högsta belastning.

• Särskilt avsett för kritiska betingel-
ser som höga chocklaster, oscillation, 
vibration och låga glidhastigheter.

• Ger ett utmärkt skydd mot pass-
ningskorrosion.

• Ger ett mycket gott korrosionsskydd 
och är anpassad för fuktiga och  
aggressiva miljöer.

Smörjfett med vita fasta smörjämnen för extrema 
laster

Produktbeskrivning
gleitmo WSP 5000 är ett ljusfärgat smörjfett med höga 
prestanda för ett brett spektra av applikationer. Dess 
utmärkta prestanda är resultatet av en synergistiskt
verkande kombination av reaktiva, vita, fasta smörj-
ämnen och en modern kalciumkomplexförtjockare.

Användningsområden
För smörjning av alla typer av maskindelar som t.ex. 
glidlager, rullningslager, spindlar, ledade axlar m.m. som 
arbetar under särskilt krävande förhållanden. Med 
krävande förhållanden avses i synnerhet höga tryck, 
stötbelastningar, vibrationer och oscillerande rörelser i 
kombination med vattensprut och/eller hög luft- 
fuktighet.
För minskning av friktion och slitage från höga till låga 
belastningar.
Motverkar passningsrost och stick-slip.

Applicering
Kan appliceras manuellt med fettspruta eller via automa-
tiska appliceringssystem. När detta inte är möjligt skall 
produkten appliceras på noggrant rengjorda ytor med 
spatel, luddfri trasa eller pensel.

Förpackningar
Patron 400g, Burk 1kg/5kg/25kg, Fat 45kg

Korrosionsskydd Rullningslager Glidlager
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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!

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Kod KPF 2 N-20 - DIN 51502 

Färg beige - - 

Temperaturområde -20/+140 °C DIN 51825

Basolja mineral - -

Förtjockare CaX Special - - 

Fasta smörjämnen vita - -

Basoljevisk., +40ºC 350 mm²/s DIN 51562-1 

Penetrationsfall efter:       
10 000 dubbelslag <20 mm/10 -    
100 000 dubbelslag <25 mm/10 -

Konsistensklass NLGI 2 - DIN 51818  

Droppunkt >+270 °C DIN ISO 2176

Vattenresistens 0-90 - DIN 51807-1

Oljeutblödning @+40°C/7 Dygn < 1 % DIN 51817

EMCOR (dest. vatten) 0/0 steg DIN 51802

EMCOR (3% NaCl) 0/0 steg DIN 51802

Shell 4-kuletest, svetslast 6000/6500 N DIN 51350-4

Almen-Wieland skärlast >18 kN LLS 060

FAG-FE9-test A/1500/6000-120 F10>140;F50>250 tim DIN 51821

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.


