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Montážna pasta pre potravinársky
priemysel
MOLYDUVAL Soraja MP je biela montážna, zábehová a protizadieracia pasta pre extrémne zataženie, ako aj pre velmi
vysoké tlaky alebo velmi vysoké teploty v potravinárskom
priemysle.
MOLYDUVAL Soraja MP zmenšuje trenie a opotrebovanie,
ulahcuje montáž a demontáž a bráni vzniku korózie a zadretiu (Seizing). Obsiahnuté biele pevné mazivá chránia pred
poškodením v zábehu a poskytujú vlastnosti núdzového chodu.
MOLYDUVAL Soraja MP tvorí pri nanesení v tenkej vrstve
film, ktorý je velmi odolný voci tlaku a môže zabránit trhavému klzaniu a vzniku licovacej hrdze.
MOLYDUVAL Soraja MP je netoxická a vyhovuje predpisu
USDA H1. Môže sa použit na mazanie v potravinárskom
prie-mysle, kde nahrádza montážne pasty na báze minerálneho oleja.

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•

1160oC
-30oC

bráni vzniku licovacej hrdze (trecia korózia)
zmenšuje opotrebovanie
bráni trhavému klzu (Stick-Slip-Effekt)
je úplne vodoodpudivá
dobrá prilnavost
poskytuje dobrú ochranu proti korózii
je netoxická
znáša sa so všetkými druhmi gúm a plastov, ktoré sú tiež
odolné voci minerálnym olejom
• Food-Grade (potravinárska trieda), t. zn. vyhovuje predpisom USDA, resp. FDA, zodpovedá USDA H1. (pre priamy
a trvalý styk s potravinami)

OBLAST POUŽITIA
• na ulahcenie montáže
• na klzné plochy v potravinárskom priemysle, ked sú tmavé
pasty, kvôli nebezpecenstvu znecistenia, nežiadúce, napr.
v textilných a baliarenských strojoch, v jemnej a presnej
mechanike (optika, elektrotechnika)
• na mazanie strojov v textilnom priemysle, aj na mazanie ihiel, osvedcila sa pri strojoch pracujúcich „za mokra“.
• na mazanie a montáž O-krúžkov všetkých druhov
• na mazanie uložení a osí na strojoch pre domácnost, napr.
mixeroch, mlyncekoch na mäso, spojoch na strojoch na cistenie obuvi

NÁVOD NA POUŽITIE
MOLYDUVAL Soraja MP naniest štetcom, handrou, alebo
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štetkou v tenkej a rovnomernej vrstve na vopred vycistené
klzné plochy. Vyvarovat sa prebytocnému mazaniu.
K dispozícii aj ako spray !

TECHNICKÉ ÚDAJE
Oznacenie
Základový olej
Zahustovac
Farba
Hustota pri 15 °C
Trieda konzistencie NLGI
Bod odkvapnutia
Teplotný rozsah
Stredná velkost ciastociek
Skúšky
Odolnost voci vode

Špecifikácie
DIN 51502

Štvorgulickový aparát - sila zadretia

Jednotky

SEB 181301
kg/m3
DIN 51818
DIN ISO 2176 °C
°C
µm

MLPF2.5
syntetický (PAO)
anorganický
biela
1500
2-3
nemá
-30 až +1160
<1

DIN 51807

hodnotiaci stupen

0-90

DIN 51350

N

2200

