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Gotowy do użycia środek w aerozolu tworzący szybkoschnącą powłokę na bazie borowo - nitrydowych kryształków do 

stosowania w warunkach wysokich nacisków,  ciśnień i temperatur. Zalecany jest do bezserwisowego smarowania przy 

dużych obciążeniach i niskich prędkościach oraz przede wszystkim do stosowania jako środek oddzielający do powierzchni 
form w przemyśle szklarskim, przy produkcji kryształów, w przemyśle papierniczym, itp. Sprawdza się przy ekstremalnych 
obciążeniach, wysokich ciśnieniach i temperaturach. Zmniejsza tarcie i zużycie. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

 zapobiega zapiekaniu i powstawaniu rdzy 
 zmniejsza współczynnik tarcia wraz ze wzrostem ciśnienia 
 eliminuje przyczepianie się kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń 
 odporny na chemikalia i rozpuszczalniki 
 doskonała ochrona antykorozyjna 
 doskonałe właściwości separacyjne 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do wszelkich połączeń 
 do prasowania przy zimnych przepływach 
 do przygotowania narzędzi do stemplowania, głębokiego ciągnienia 
 do formowania i gięcia na zimno metali, do gwintowania 
 do form w przemyśle szklarskim 
 do form wtryskowych 
 do smarowania części maszyn, które nie powinny być zanieczyszczone olejem lub smarem 
 jako środek rozdzielający w szerokim zakresie temperatur 

 
DANE TECHNICZNE :             
 

kolor - biały              

zakres temperatury - 0 do  +1000° C  

Zakres temperatury w gazach obojętnych  do +2000° C         

zakres temperatury w próżni  + 1400° C        

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

