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Ultra Monteringspasta

Beskrivelse
Chesterton® Ultra Monteringspasta 785
representerer den nyeste generasjon av
løsningsoljer.
En egenutviklet blanding av ultrasmå,
uorganiske, faste smøremidler i en ikkekarboniserende, askeløs, syntetisk væske
gjør at Ultra Monteringspasta 785 kan
brukes under ekstreme temperaturer og
trykk samt til å muliggjøre montering og
demontering av gjengede komponenter.
Chesterton Ultra Monteringspasta 785
inneholder ingen giftige tungmetaller.
Ansatte behøver ikke å bekymre seg over
helsefare forbundet med nikkel eller bly.
Da Ultra Monteringspasta 785 inneholder en syntetisk ikke-karboniserende
basis, kan produktet brukes over et stort
temperaturområde. Det vil ikke stivne når
det brukes mellom -34°C og 1204°C.

Sammensetning
Chesterton Ultra Monteringspasta 785
ble dannet ved å bruke spesielle egenutviklede faste smøremidler. Geometrien
i disse partiklene er slik at de ruller over
hverandre og dekker metallflatene for å
hindre riving under montering av gjengede
deler og sammenfattende flater.
Da disse partiklene er ultrasmå, fordeler
de seg jevnt og fyller profilene i overflaten
og forhindrer metall-mot-metall kontakt
og sikrer grundig dekning. Chesterton
Ultra Monteringspasta 785 beskytter
monterte deler mot korrosjon og danner
en barriere mot de korrosive virkningene
fra fuktighet, damp, saltvann, høye
temperaturer og korrosive kjemikalier.
Da den skiller metalldeler, sinker den
korrosjon mellom ulike metaller.

Typiske fysiske egenskaper
Utseende

Metallisk grå

Form

Myk pasta

Spesifikk vekt

1,2

Gjennomsnittlig partikkelstørrelse

<25 mikroner

Dryppunkt

(ASTM D 566, ISO 2176)

Kobberkorrosjon

(ASTM D 130, DIN 51 811)

Ekstremt trykk

(ASTM D 2596, DIN 51 350)

4730 kg/cm2

Sveisepunkt

(ASTM D2596, DIN 51 350)

400 kgf

>316°C
Ingen korrosjon 24 t.
ved 100°C

Friksjonskoeffisient “K” faktor

0,17

Friksjonskoeffisient

(ASTM D 2266) 40 kgf, 1200 rpm

Gjennomtrenging

(ASTM D 217, ISO 2137)

Temperaturområde

0,10

Bearbeidet,
Ikke bearbeidet

33,4 mm
32,3 mm

-34°C til 1204°C

Chesterton Ultra Monteringspasta
785 ble utviklet for å ha en balansert
friksjonkoeffisient. Da overflatefriksjonen
er lik “som montert” på muttere og
bolter, er det unødvendig å omberegne
spenningsmoment på ventiler før
montering av gjengede komponenter.
Dette sikrer jevn tilstramming av bolter
til ønsket moment.

Egenskaper

Anbefalte bruksområder

Fordeler

Bolter, skruer, tapper, rørgjenger,
pressanordninger, pumpehylser og
kilespor. Brukes i kraftstasjoner,
tekstilfabrikker, bakerier, støperier,
stålverk, fyrrom, oljeraffinerier, sjøfart,
kjemiske fabrikker og bilindustrien.

■ Sikrere for de ansatte
■ Karboniserer ikke
■ Kan brukes under de mest ekstreme
forhold
■ Omberegning av spenningsmoment
er unødvendig
■ Fyller opp mikroskopiske riller

■ Ingen giftige tungmetaller
■ Syntetisk base
■ For ekstreme trykk opp til
4730 kg/cm2
■ Stort temperaturområde
■ Balansert friksjonskoeffisient
■ Ultrasmå partikler

Veiledning

Sikkerhet

Overflatene må være fri for smuss,
olje, fett og all annen forurensning.
Påfør rikelig på gjenger, flenser eller
andre sammenfattende overflater.

Før produktet taes i bruk bør
Sikkerhetsdatabladet (MSDS), eller
sikkerhetsbestemmelser for ditt
område gjennomgåes.

TECHNICAL

PRODUCTS

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (781) 438-2930
WEB ADDRESS: www.chesterton.com

DISTRIBUERT AV:

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Alle rettigheter reservert.
® Registrert varemerke eid og lisensiert av
A.W. CHESTERTON CO. I USA og andre land.

Tekniske data er basert på resultater fra laboratorietester, og bør bare brukes som generelle retningslinjer. A.W. CHESTERTON CO. FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET OG TILPASNING FOR EN SPESIELL HENSIKT ELLER
BRUK. ANSVAR ER BEGRENSET BARE TIL UTSKIFTING AV PRODUKTET.
FORM NO. N70140

785 PARTING LUBRICANT - NORWEGIAN

REV. 3/99

