
MEGHATÁROZÁS

Molibdén-diszulfid por szuszpenzióban, aeroszolos flakonban. Összeszerelés előtt használandó az alkatrészek
előkezelésére.

ELŐNYÖK

Megfelel a Charbonnages de France (a Francia Széntanács) M5A szabványainak. 
A repülőgépipar által jóváhagyott termék (FR sz. 34593STA/SE/S5).
KOPÁSGÁTLÓ KEZELÉS:
Fémfelületek előkészítése: megkönnyíti a bejáratást, csökkenti a súrlódást, megakadályozza az alkatrészek 
beragadását, és növeli azok élettartamát. A kialakult filmréteg nem csökkenti a mechanikai hézagokat. 
Kopás és ROZSDA ELLENI VÉDELEM:
a MOLYSPRAY alkalmazása jelentősen lelassítja és gyakran teljesen ki is küszöböli a rozsdásodás, kopás okozta 
problémákat (különböző szerelvények, csapágyak, kúpok rögzítése, lengőcsuklók, stb...). 
Az űripar által jóváhagyott termék  PD 81600: NATO S 749, US MIL L 23398 C.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Csapok, sűrített levegős palackok, valamint berendezések, szabályozók és csőszerelvények esetében.
Olyan statikus vagy dinamikus mechanikus alkatrészeknél, amelyeken nem lehet folyékony vagy műanyag 
kenőanyagokat használni. 
Az automatikus fegyverek alkatrészeinél.
Poros környezetben működő eszközök, menetes vagy nem- menetes szerelvények összeszereléséhez, 
vagy könnyebb szétszereléséhez. Megszünteti a kontakt rozsdát. (Vegye figyelembe, hogy levegő hiányában a 
termék még akkor is hatékony marad, ha az alkatrészeket 700 ° C közeli hőmérsékletnek teszik ki).
A hidegen szerelt alkatrészek és különféle felszerelések könnyebb összeszereléséhez és igénybevételének 
csökkentéséhez
Különböző eszközöknél, amelyek jelentős hőmérséklet-változásoknak vannak kitéve, és amelyek esetében a 
folyékony vagy műanyag kenőanyagok alkalmazása nem lehetséges. Szintetikus anyagokból készült forgó vagy 
csúszó kötések száraz kenése, különösen pneumatikus szervoberendezések, amelyeknél nem alkalmazhatók a 
hagyományos eljárások.
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak

nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A

műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő

veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

Száraz kenés:
Súrlódási együttható :

– 200° C to + 450° C (600°C nem oxidáló környezetben).  
0.03 – 0.06.

Sűrűség 20° C-on MoS2 (molibdén-diszulfid) ISO 787 IXI: 4.9.  
Vízben és szokásos oldószerekben nem oldódik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az optimális hatékonyság érdekében a kezelendő felületeket alaposan meg kell tisztítani oldószerrel, hogy ne       
maradjon rajtuk oxidréteg. Használat előtt jól rázza fel az aeroszolt. A szórófej nyílását a kezelendő felület felé kell    
irányítani, és attól 20-30 cm távolságra tartani, miközben óvatosan nyomva a szükséges mennyiséget kipermetezi.          
Kerülje a felesleget. Hagyja megszáradni a filmréteget, amely matt szürke lesz. 
FIGYELMEZTETÉS: ne permetezzen forró alkatrészekre.

CSOMAGOLÁS

Szórófejes flakon 650 ml Réf 4700 A4 x 12
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll

módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki

adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben.

Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


