
Product gegevens

Molub-Alloy™ Paste MF
Montagepasta met MoS2

Omschrijving
Molub-Alloy™ Paste MF (voorheen Optimol Paste MF) is met name geschikt voor de montage van
schroefbevestigingen in het hoogtemperatuurgebied tot + 1100 °C/+ 2012 °F. Het beschermt oppervlakken tegen
krassen, corrosie en vreten, zelfs onder extreme drukken. Molub-Alloy™ Paste MF garandeert niet alleen een goede
afdichting van componenten in het hoogtemperatuurgebied, vochtige omgevingen en onder de invloed van agressieve
media, maar ook een goed scheidend vermogen.

Toepassing
Voor componenten die worden blootgesteld aan corrosie, extreme temperaturen en
omgevingsomstandigheden, zoals schroefbevestigingen
bij hoge temperaturen - schroefdraad van bougies - schroefdraad van lambdasondes.
Temperatuurtoepassingsgebied: - 10 tot +1100 °C / +14 tot 2012 °F

Voordelen
Acuut smerend effect
Temperatuurstabiel
Bestand tegen heet en koud water
Hoog draagvermogen
Dunne film en daardoor economisch in het gebruik
Goed scheidend vermogen
Goede corrosiebescherming

Productspecificaties

Naam Methode Eenheden Molub-Alloy Paste MF

Kleur Visueel - zilvergrijs

Basisolie - -
smeervetachtige drager/temperatuurstabiele
vaste smeermiddelen/synthetische olie

Bewerkte penetratie (60
slagen bij 25 °C/77 °F)

ASTM D217 /
ISO 2137

0.1 mm 310-340

Dichtheid bij 20°C / 68°F
ASTM D4052 /
ISO 12185

kg/m³ 1050

Loodgehalte - % <0.006

Zwavelgehalte - % <0.05

Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden
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Extra Informatie
 Schoon oppervlak. Breng met een kwast of niet-pluizende doek gelijkmatig een dunne laag MOLUB-ALLOY™
PASTE MF aan. Voor pastaspecifieke toepassingen - niet geschikt als vervanging voor olie- of vetsmering.
Voorkom menging met andere pasta's, vetten of oliën.

Dit product heette voorheen Optimol Paste MF. De naam is in 2015 gewijzigd.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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