gleitmo 605
Vattenburen skruvvax
Produktbeskrivning
gleitmo 605 är en kolloidal suspension av gleitmo
vita, fasta smörjämnen i vatten. Den torra smörjfilm
som blir kvar på ytan efter applicering har mycket
god vidhäftning på de flesta material, ger en glasklar och icke klibbande transparent film som inte
påverkar färgen på ytorna och heller inte påverkar
egenskaperna hos underliggande material.

Användningsområden
gleitmo 605 motsvarar kraven från tysk bilindustri
vad gäller friktionskoefficienten.
Speciellt i applikationer som kräver en icke
klibbande, glasklar smörjfilm har gleitmo 605 visat
sig ge mycket bra resultat.
gleitmo 605 lämpar sig för smörjning av bl.a.
skruv, mutter, träskruv, spånskiveskruv, plåtskruv,
skärringar och i stort sett alla förekommande
skruvtyper i elektriska applikationer.

Applicering
Beroende på de smörjtekniska kraven kan gleitmo
605 spädas med vatten (av minst
dricksvattenkvalitet) i varierande grad. Som en
allmän regel kan gleitmo 605 vid
doppcentrifugering spädas 1:3 med vatten och vid
doppning upp till 1:7.
Vid spädning skall vatten tillsättas under konstant
omrörning av badet. Samma sak gäller om
badkoncentrationen skall höjas genom tillsats av
gleitmo 605. För att minska korrosionsrisken
rekommenderas en omedelbar varmluftstorkning av
de doppade detaljerna (max +60°C).

• Temperaturområde: -40/
+110ºC.
• Uppfyller den tyska
bilindustrins (VDA) krav på
smörjmedel för skruvar.
• Ger en torr, klibbfri och
glasklar film.
• Är särskilt väl anpassad för
stora mängder smådetaljer.
• Enkel att applicera.
• Ger konstant friktion med
minimal spridning vilket
möjliggör beräkningsbara
och reproducerbara
monteringsresultat.
• Sparar monteringstid och är
särskilt lämpad för
robotmontering.
• Ren och icke nedsmutsande.
• Har god vidhäftning mot de
flesta material.
• Kan spädas med vatten.
• Miljö- och arbetsmiljöanpassad.
• Godkänd för användning i
dricksvattenarmatur enligt
tyska lagar.
• Innehåller ett UV-additiv
för enkel identifiering av
belagt material.

Förpackningar
Dunk 25kg, Fat 150kg
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Tekniska Data
Värde

Enhet

Testmetod

Färg på torr film

glasklar

-

-

Temperaturområde

-40/+110

ºC

-

Densitet, +20°C

1,0

g/cm³

DIN 51757

Viskositet, 3mm,@+20ºC 40

s

DIN 53211

pH-värde

8,5 – 9,5

-

-

Friktionskoefficient
enligt Skruvtest
(M12/8.8/+20ºC)
Dacromet 320

ca 0,11

-

LLS

Flampunkt

ingen

-

DIN EN 57

Täckningsförmåga

Riktvärde:
0,1-0,4 kg gm 605
per 100kg detaljer

-

-

Förtunning

vatten (minst
dricksvatten-kvalitet)

-

-

Användningstips
Detaljerna som skall beläggas måste vara avfettade. gleitmo 605 är försedd med ett
UV-additiv för att lätt kunna identifiera belagda partier genom belysning med en UVlampa.
Belagda detaljer bör ej förpackas innan de nått rätt omgivningstemperatur. Förpacka
endast helt torra detaljer.

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

Riskupplysning
Undvik långvarig och ofta upprepad hudkontakt. För närmare information - se separat
varuinformationsblad.

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 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 förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna
information.
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