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Efterlängtade monteringspastor - nu inom
specialsortimentet GLEITMO
GLEITMO-sortimentet omfattar en mångfald av produkter som tex
torrfilmsmörjmedel, högkvalitativa glidlacker, speciella smörjfettspastor och
pastor för smörjning och montering. Typiska användningsområden är
smörjning av allt från rull- och glidlager till skruvar/muttrar, glidskenor och
tätningar, till exempel O-ringar. Specialformuleringar med vita fasta
smörjmedel och smörjmedel som står emot höga temperaturer och syrehalter
gör sortimentet komplett.
Nu lanserar vi tre monteringspastor i nordiska sortimentet.

GLEITMO 100
En mjuk, svart monteringspasta baserad på nya, fasta smörjmedel med
molybdendisulfid kombinerad med speciellt utvald mineralolja. GLEITMO 100
kan användas för inkörningssmörjning av högt belastade glidlager, gejdrar,
styrskenor, växlar och gängstänger. Den kan även användas för smörjning av
skruvar/bultar och skruvförband, för montering och inpressning av lager,
brickor, hjul och bultar. För smörjning av justeringsmekanismer såväl som för
brotschning, böjning, stansning och pressning.
GLEITMO 155
Högtemperaturspasta baserad på syntetisk olja och vita, fasta smörjmedel.
Hög smörjförmåga och utmärkta egenskaper att separera ytor. Speciellt
utvecklad för gängade anslutningar utsatta för höga temperaturer. Tex bultar
för turbiner, skruvar för avgassystem, varma skruvförband inom kemisk
industri och raffinaderier.
GLEITMO 160 NEU
Kopparfärgad, högtemperatur-pasta med utmärkta egenskaper för att
separera ytor. Innehåller metalliska komponenter, speciellt
förtjockningsmedel, fasta smörjmedel och mineralolja. Oljan avdunstar över
ca 200°C och ger en torr smörjfilm, som är effektiv upp till 1100°C. Produkten
rekommenderas bl a för varma skruvförband, bultar, gångjärn och kopplingar
tex till gängade anslutningar i avgassystem.

Upptäck också GLEITMO 805, en beigefärgad chuckpasta inom sortimentet
monteringspastor.
En högpresterande, beigefärgad pasta med fasta smörjmedel för
maskinelement utsatta för hög belastning, vibrationer och oscillerande
rörelser. Rekommenderas bl. a. för boggie - och bultkopplingar, drivaxel,
spiralfjädrar samt som chuckpasta i bearbetningsmaskiner.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.
I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,

tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.
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