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smøremiddel
specialisten

- I handy 0,5 kg pensel dåse
Høj- og Lavtemperatur kobbersmøremiddel der forhindrer sammenrustning og fastbrænding af
bolte og flanger. Også kaldet AntiSeize. På grund af det høje kobberindhold anvendelig som
elektrisk kontaktpasta på krankontakter, svejseklemmer m.m., samt til afledning af statisk
elektricitet.
Uundværligt til rustfri stålbolte, forhindrer rivning. Grafitfri.

SS-30 består af mikro polerede kobberflager, 35 % i et stærkt klæbende specialfedt uden
smeltepunkt, tilsat rust- og korrosionshindrende additiver.
SS-30 kan anvendes op til ca. 1.100°C og hverken løber eller drypper, heller ikke når De skal have
det ud af tuben eller dåsen.
SS-30 forhindrer "sammensvejsning af bolte, møtrikker, gevind og flanger, pakker tæt og smører
skrue- og boltegevind, så fastspænding såvel som adskillelse lettes og gevindene/boltene reddes.
SS-30 påføres med finger eller pensel i rigelig mængde på såvel drivvåde og kolde flader som
varme flader uden hverken at give dårlig vedhæftning eller dryppe af. Meget olierede flader kan
affedtes forud for påføring.

C:\dokumenter\0
PDB Database\PDB Olie Fedt og og
alle Smøremidlerincl SPRAY Dansk\Industriolier og

SS-30 er ideel til bolte, gevind, flanger ved:
Bremsesystemer - Topstykker - Tændrørsgevind - Manifold - Udstødningssystemer - Skibsmotorer
- Damprør på tankskibe
SS-30 anvendes i industrien til turbiner, kompressorer, varmevekslere, generatorer samt
maskinanlæg af mange slags, f.eks. vendervogne i malteriet på bryggerier. Derudover anvendes
SS-30 naturligvis i Off-shore branchen, som det oprindeligt er udviklet til. En ny anvendelse er
fundamentsbolte og øvrige bolte på vindmølletårne og vind turbines. Såfremt metalholdige ikke
ønskes anvendt kan vi anbefale ProLube Proplex 781 og Jet-Lube White Knight
Metalfri anti Seize se Jet-Lube White Knight på siden med datablade. 0,5 kg penseldåse

Jet-Lube Inc./ Ltd. producerer en lang række anti seize og teflon fedter: kobberholdige, 50
% Zink, 60 % Zink, API-compounds såvel som non metallic anti-seize og Teflon fedter for
off-shore og onshore oil drilling og tusindvis af andre anvendelser til gevind og flader mod
sammenrustning og slid. Rekvirer special brochure. Lagerf’øres i 20 el 25 kg spande.
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SS-30 er blyfri og derfor miljøvenlig. SS-30 kan med fordel også anvendes til rustfrit stål da den
hverken indeholder grafit eller andre for stål skadelige tilsætninger.

