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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
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MONTÁŽNÍ PASTA LM 48 
LM 48 Montagepaste 

POPIS Vysoce účinná pasta s obsahem disulfidu wolframu (WS2) pro extrémní zatížení. 
Drží i na zdánlivě hladkých plochách. Použitím pasty, jako je mazání ložisek 
a kluzných ploch, se zabrání poškozením z důvodu zadření při záběhu a při mon-
táži těsných lícovaných součástek. Obsahuje synergicky působící systém pevných 
maziv na bázi sulfidu zinečnatého, grafitu, fluoridů a disulfidu wolframu. Teplotní 
rozsah pro použití: od -35 °C do +450 °C. 

VLASTNOSTI - vynikající přilnavost 
 - velmi úsporná 
 - vysoká ochrana proti opotřebení 

- dobrá ochrana proti korozi 
- minimální součinitel tření 
- snadná aplikace 
- vynikající vlastnosti nouzového provozu 
- vysoká účinnost 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : černá 
Báze : minerální olej 

 Hustota při 20 °C : 1,0 g/cm3 
 Viskozita při +40 °C : 68 mm2/s 
 Pressfit-Test (žádný trhavý smyk)  : 0,12 μ 

Šroubový test – tření v závitu : 0,09 μ 
 Teplotní rozpětí pro použití : -35 °C až +450 °C 
 Forma : pastovitá, kapalná 
 Zápach : bez zápachu 
 Bod vzplanutí : +101 °C 
 SRV Step Test 
 - únosnost  : > 1.200 N 
 - hodnota tření : > 0,10 – < 0,13 
 - otěrová kulová kalota : < 1 mm 
 Čtyřkuličkový test 
 - zatížení materiálu/svárové : 4400/4600 N 

OBLAST POUŽITÍ  Pro montáže, opravy a údržbu ve všech technických odvětvích. Pro základní ma-
zání a zamezení poruch při zabíhání. Pro zabránění vzniku záděrových stop při 
lisování čepů a pouzder ložisek a rovněž při montáži kroužků valivých ložisek. Pro 
celoživotní mazání kloubů a malých dílů, pro snížení opotřebení pohyblivých částí 
strojů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pastu nanášet pomocí štětce, kartáče nebo netkanou textilií na čisté plochy, žádné 
roztírání není potřeba. Je možno nechat na plochách i přebytek pasty. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 50 g plastová tuba Obj. č. 3010 D 
1 kg plechová dóza Obj. č. 4096 D-GB-I-NL-F 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


