
gleitmo 627 

Produktbeskrivning 
 
gleitmo 627 är en suspension av gleitmo vita, fasta 
smörjämnen i vatten. För att optimera 
smörjegenskaperna har gleitmo 627 en speciellt 
utvald PTFE tillsats. 
Efter vattnets avdunstning kvarlämnas en torr, 
greppfast och vidhäftande smörjfilm som inte 
påverkar övriga egenskaper hos det belagda 
materialet. 

• Temperaturområde: 
 -40 / +110°C. 
 
• Ger en torr och greppfast 
 film. 
 
• Speciellt avsedd för 
 massgods. 
 
• Lätt att applicera genom 
 t.ex. doppning. 
 
• Ger konstanta och 
 reproducerbara 
 friktionsvärden. 
 
• Sparar monteringstid och är 
  särskilt lämplig vid 
 automatisk montering. 
 
• God vidhäftning på de flesta 
  material. 
 
• Vattenburen och 
 lösningsmedelsfri. 
 
• Innehåller ett UV-additiv för 
 enkel identifiering av belagt 
 material. 

Användningsområden 
 

gleitmo 627 är utvecklad för beläggning av 
massgods med extra höga krav på vaxfilmens 
smörjegenskaper. 
Typiska användningsexempel: 
Nitar, gängpressande och gängskärande skruv samt 
andra massgodsdetaljer liknande krav. 

Förpackningar 
 

Dunk 25kg, Fat 150kg 

Applicering 
 

gleitmo 627 kan, beroende på de smörjtekniska 
kraven, spädas med vatten (av dricksvattenkvalitet). 
En generell regel är att späda 1:2 till 1:5 med 
vatten. Vid spädning skall vattnet tillsättas badet 
under kontinuerlig omrörning. Detta gäller även om 
koncentrat skall tillsättas. För att minimera 
korrosionsrisken bör de belagda detaljerna snarast 
efter applicering torkas i ca +60°C. Vid stora 
volymer av små detaljer kan användande av 
doppcentrifug vara att föredra. En alltför kraftig 
pumpning av produkten skall då undvikas för att 
minimera skumbildning. Varmluftstorkningen kan 
med denna applikationsmetod utföras direkt i 
centrifugen. Vid förfågan tillahandahålls instruktion 
för badkontroll. 
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Vattenburen skruvvax för gängpressande skruv 



 Värde Enhet Testmetod 

Färg på torr film transparent matt - - 

Temperaturområde -40/+110 ºC - 

Densitet, +20°C 1,0 g/cm³ DIN 51757 

Viskositet @+20ºC Ca 350 mPas - 

pH-värde 5-6 - - 

Friktionskoefficient 
enligt Skruvtest 
(M12/8.8/+20ºC) 

ca 0,08 - DIN 946 

Flampunkt ingen - DIN EN 57 

Täckningsförmåga Riktvärde: 
0,1-0,5 kg gm 627 
 per 100kg detaljer 

- - 

Förtunning vatten (minst 
dricksvatten-kvalitet) 

- - 

Riskupplysning 
 
Undvik långvarig och ofta upprepad hudkontakt. För närmare information - se separat 
varuinformationsblad.  
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Lagring 
 
Lagras och transporteras frostfritt! Min lagringstid vid rumstemperatur i slutna 
originalförpackningar - 12 mån. 

Användningstips 
 
Detaljerna som skall beläggas måste vara avfettade. gleitmo 627 är försedd med ett 
UV-additiv för att lätt kunna identifiera belagda partier genom belysning med en UV-
lampa. 
Belagda detaljer bör ej förpackas innan de nått rätt omgivningstemperatur. Förpacka 
endast helt torra detaljer. 

Tekniska Data 

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen gällande vår kunskap och forskning. 
Den kan dock inte tas som en försäkran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald 
och ger det resultat han förväntar sig i varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. 
Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna 
information. 


