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Suchy smar MoS2 w aerozolu tworzący szybkoschnącą powłokę na bazie MoS2, drobnego, chemicznie czystego 
koloidalnego proszku do stosowania w warunkach wysokich nacisków. Zalecany jest do bezserwisowego smarowania przy 

dużych obciążeniach i niskich prędkościach. Znakomicie przylega do powierzchni i może być używany jako suchy smar w 
takich miejscach, gdzie płynne środki są niewystarczające z powodu ekstremalnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur 
lub inne wybitnie niekorzystne warunki. 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 
 zawiera składniki o wysokiej czystości 
 pozbawiony elementów ściernych 
 eliminuje przyczepianie się kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń 
 doskonała ochrona antykorozyjna 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do wszelkich połączeń 
 do powierzchni ślizgowych w lotnictwie 
 do ułatwiania rozruchu i smarowania łożysk, prowadnic i przekładni 
 do prasowania przy zimnych przepływach 
 do przygotowania narzędzi do stemplowania, głębokiego ciągnienia 
 do formowania i gięcia na zimno metali, do gwintowania 
 do smarowania części maszyn, które nie powinny być zanieczyszczone olejem lub smarem 
 do łożysk mechaniki precyzyjnej, nawet do jednokrotnego (for-life) smarowania 
 do klinów maszyn drukarskich 
 do smarowania łańcuchów, łopat wentylatorów w zapylonym otoczeniu 
 do smarowania w próżni 
 jako środek rozdzielający w szerokim zakresie temperatur 

 
DANE TECHNICZNE :           

 kolor - szaro-czarny           

 zakres temperatury - -185 -> +450° C         

 zakres temperatury przy niskim dostępie powietrza - 650° C      

 gęstość 15 ° C – 4800 kg / m3          

 czas schnięcia wstępnego 20 ° C - 5 min        

 czas schnięcia na sucho 20 ° C - 30 min        

 wielkości cząstek fi - 0,4 μm          

 grubość warstwy (optymalna) – 8-12 μm        

 max obciążenia - 13000 N         

 opakowanie – aerozol 400 ml          

 pokrycie powierzchni – 7 m2 / kg 
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