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Montagepasta til 
fødevare industrien

MOLYDUVAL Soraja MP er en hvid pasta
smøreopgaver under højt tryk og 
fødevare industrien.Soraja MP reducere friktion og slidtage, 
montage og de-montage vil gå meget lettere. In
tørsmøremidler beskytter mod slidtage, indkørings defekter 
og sikre gode friktions egenskaber.

MOLYDUVAL Soraja MP er ugift
USDA H1. 

Egenskaber 
• Ekseptionel gode smøreegenskaber

• Forhindre rust og “stick-slip”

• Reducere friction, antislid egenskaber

• God corrosions beskyttelse

• Vandafvisende

• Vedhæftende

• Forholdsvis god kompatibel med elastomer og
(spørg for nøjagtig forenelighed)

Anvendelse 
• Letter indkøring af glideskinner, glidelejer, gear, bøsninger 

ect. ect. 

• Til montering af hjul, skiver, bolte, flanger, bøsninger ect.

• Varme skrue forbindelser feks. turbiner, udst. rør, tandhjul,
ventiler, kæder, glidebaner og aksler

• Til smøring af små gear v høje temperaturer

• Til kold metal bearbejdning, trække, presse

• Til hjullejer i ovne for keramik og porcelæns fremstilling

• Gear ved høje temperaturer

Påføring 
Læg et tyndt lag ud med pensel på 
oversmøring. 

TEKNISKE DATA 

Navn DIN 51502

Base olie 

Farve 

Density at 15ºC SEB 181301

NLGI konsistens klasse DIN 51818

Base olie Viskositet, 40ºC DIN 51562

Dråbe punkt DIN ISO 2176

Temperatur område 

Montagepasta til  
fødevare industrien 

er en hvid pasta til montage og 
jt tryk og ved høje tempraturer i 

devare industrien.Soraja MP reducere friktion og slidtage, 
montage vil gå meget lettere. Indholdet af 

tørsmøremidler beskytter mod slidtage, indkørings defekter 
og sikre gode friktions egenskaber. 

er ugiftig og opfylder alle krav til 

Ekseptionel gode smøreegenskaber

Reducere friction, antislid egenskaber

Forholdsvis god kompatibel med elastomer og kunstoffer 
(spørg for nøjagtig forenelighed)

Letter indkøring af glideskinner, glidelejer, gear, bøsninger 

Til montering af hjul, skiver, bolte, flanger, bøsninger ect.

Varme skrue forbindelser feks. turbiner, udst. rør, tandhjul,
ntiler, kæder, glidebaner og aksler

Til smøring af små gear v høje temperaturer

Til kold metal bearbejdning, trække, presse

Til hjullejer i ovne for keramik og porcelæns fremstilling

Læg et tyndt lag ud med pensel på ren overflade, undgå 

DIN 51502 MLPF2.5 & MPF2.5 

PAO 

hvid 

SEB 181301 kg/m³ 1500 

DIN 51818 - 2-3

DIN 51562 mm²/s 32 

DIN ISO 2176 ºC uden 

ºC -30 �  +1160

Molyduval Soraja MP 




