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1. Co jsou mazací pasty ?
Mazací pasty jsou tuky s obsaženými pevnými látkami a to s vyšším obsahem, než konvenèní grafitové
tuky. Používají se jako montážní nebo víceúèelové pasty pro rùzné aplikace. Jako tuhých maziv se pøevážnì používá MoS2, grafitu, PTFE a mìdi.
MoS2 se pøitom vyznaèuje snižujícími se a extrémnì nízkými souèiniteli tøení pøi zvyšujících se tlacích,
grafit se vyznaèuje svoji dobrou teplotní stálostí do +600-700°C, mìï jako alternativa do +1260°C a PTFE
(polytetrafluorethylen) jako bílá a s potravinami se snášející alternativa.
Hlavními oblastmi použití mazacích past je
· montáž a lisování pevných uložení u kluzných ložisek, valivých ložisek nebo k nalisování ozubených a
øetìzových kol, pasta ulehèuje demontáž, zabrání se zadøení,
· mazání šroubových spojení, pasta ulehèuje demontáž, zabrání se zadøení,
· mazání pøi extrémních tlacích, vysokých teplotách a/nebo vibracích,
· mazání pøi nouzovém bìhu,
· zlepšení podmínek pøi zábìhu.

2. Oblasti použití pro pasty
2.1 Mazací pasty pro montáž
Oblast použití zalisování pouzder kluzných ložisek.
Pokud se pouzdra kluzných ložisek lisují do své skøínì pomocí obvyklých kluzných prostøedkù, tak èasto podléhají prùtahu a to
v dùsledku uvolòování nepatrných bìhem montáže utržených kovových èástic. I když se takovéto uvolòování kovových èástic pøi pozdìjší demontáži projeví jen jako nepatrné rýhy na povrchu, pøesto mùže být úèinek znaèný. Nìkdy se pak ukáže nutnost, že se takováto ložiska
musí po montáži za vynaložení znaèných nákladù dodateènì opracovat.
Ilustraèním pøíkladem je montáž ložisek se støíbrným povlakem a 100 mm dírou do vibraèního stolu. Provozní otáèky byly n = 3600 pøi zatížení 11 t pro ložisko, což vyžaduje úplné hydrodynamické mazání. Zalisování tohoto tenkostìnného ložiska do své skøínì ukázalo prùtah o 17,8 mm. To se stalo i pøes pomìrnì
2
nízko vypoètený tlak o hodnotì 68 kg/cm uvnitø lisovaného uložení. Ložiska byla demontována, vyèištìna
a opìt namontována, pøièemž byla na lisovaných plochách potøena MoS2; prùtah byl redukován na toleranci opracování o hodnotì 5,08 mm.
Oblast použití zalisování kroužk! valivých ložisek.
Mnoho výrobcù valivých ložisek doporuèuje pro montáž ložisek do
strojních èástí mazací, popø. kluzné prostøedky MoS2, aby se pùsobilo proti deformaci, popø. prùtahu ložisek, usnadnila montáž a demontáž, jakož i redukoval odìr na minimum. Zde se problém prezentuje jinak než u kluzných ložisek. Unášení pøi otáèení ložiskových
èepù se mùže v tomto pøípadì zanedbat, ledaže by došlo ke zlomení, pøièemž mazací prostøedky MoS2 snižují poškození skøíní atd.
Menší lisovací tlak pøi montáži valivých ložisek s lisovaným uložením
nijak negativnì neovlivòuje hlavní funkci lisovaného uložení, totiž
odstranìní migrace (plazení) kroužkù na høídeli, popø. ve skøíni. Pøi
vùli mezi vnitøním ložiskovým kroužkem a høídelem o hodnotì 25 mm
èiní migrace mezi høídelem a vnitøním ložiskovým kroužkem 78,74
mm pro jednu otáèku, tzn., že na 3000 otáèek høídele udìlá vnitøní
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ložiskový kroužek jen 2999 otáèek. Toto relativní otáèení vùèi sobì má za následek odìr, jakož i opotøebení. Hlavním úèelem lisovaného uložení je odstranìní vùle.
Pøi lisování valivých ložisek s kuželovitou dírou na kónické konce høídele se mùže škubavé natahování
stát velmi nepøíjemným. MOLYDUVAL MoS2-Pasten tyto škubavé pohyby odstraòují, natahování se mùže
na požadovaném místì stopnout.
Oblast použití nalisování ozubených a •et•zových kol.
Pøidržovací síla lisovaných uložení v mnoha pøípadech staèí k upevnìní
ozubených a øetìzových kol, spojek, setrvaèníkù atd. Obecnì se však používají nákladnìjší upevòovací metody (klínové drážky atd.), protože obvyklá
tvorba lícovací koroze a zadírání pøi montáži s lisovaným uložením mohou
ztížit nebo dokonce znemožnit pøípadnou demontáž. Pøi použití
MOLYDUVAL MoS2-mazacích past pro lisování se tato nebezpeèí dají obejít.
Pøi obtížnì proveditelných montážích, èasto za pomoci velkých lisù, se mazání pomocí MoS2 ukázalo jako
užiteèné, a to nejen pro snížení poèáteèního lisovacího tlaku, ale také pro zamezení velkého nárùstu zatížení, jak se s ním obvykle setkáváme, když se musí pozdìji lisované uložení zase rozebrat. MOLYDUVAL
Quick Pasten obsahují velmi èistý, nejjemnìji rozptýlený, homogenní MoS2 v jakosti, jak je k vidìní jen
velmi zøídka.
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MOLYDUVAL Quick Paste

MOLYDUVAL Quick VL

Vysoce výkonná montážní pasta pro kluzné plochy a
šroubová spojení s velmi vysokým podílem MoS2,
který umožòuje zlepšení podmínek zábìhu, jakož i
snadnìjší demontáž i po delších provozních èasech.
Nejnižší souèinitel tøení díky vysoce èistému velmi
jemnému MoS2.

Jako MOLYDUVAL Paste QUICK, avšak s jemnìjší
zrnitostí, vhodnìjší pro velmi jemnì opracované povrchy s nízkou drsností.

· K lisování a natahování kol, ložisek, kotouèù, èepù a
pøírub (žádné rýhy, snadná demontáž).
· Pro pøípravu (pøedúpravu) kluzných ložisek pøi vysokém
plošném zatížení.
· K mazání vysoce zatížených ozubených kol, ozubených
tyèí, šroubových a šnekových kol, pohybových závitù a
vøeten obrábìcích strojù.
· Pro pøípravu (pøedúpravu) a mazání pohybových závitù a
šroubù.
· Pro pøípravu (pøedúpravu) bokù ozubených kol.
· Pro údržbu u vedení a kluzných ložisek.
Teplotní rozsah -35oC až +450oC
pøi malém pøístupu vzduchu také do +640oC.
Základní olej je syntetický olej.
Také jako sprej: MOLYDUVAL Spray Quick.

MOLYDUVAL Quick T Paste
Pasta pro nízké teploty s MoS2. Základní olej má
velmi nízký bod tuhnutí. Pasta je vhodná pro teploty
do –70°C.

· Zvláštì vhodná pro pøístroje jemné mechaniky a optiky,
domácí spotøebièe a mìøící pøístroje, také jako mazivo pro
trvalé mazání.
Teplotní rozsah -35oC až +450oC
pøi menším pøístupu vzduchu také do +640oC.
Základní olej je minerální olej.

MOLYDUVAL Quick SI
Víceúèelová mazací pasta na bázi silikonového oleje
s MoS2. Zvláštì vhodná pro kluzné plochy pøi silném
teplotním kolísání a/nebo u párování plast/kov nebo
kov/pryž.
· Pro montáže a demontáže všeho druhu.
· K mazání kluzných párování, která nejsou odolná proti
minerálnímu oleji, jako jsou pryž/pryž, sklo/pryž a plasty
pøi silném zatížení (jinak MOLYDUVAL Silikonfett GO).
· K mazání v jemné mechanice, elektronice, chladírenském
prùmyslu.
· Pro destilaèní systémy.
· K mazání v letectví a kosmonautice (povoleno také MIL).
Teplotní rozsah -50oC až +450oC.
Základní olej silikonový olej.

· Pro kluzná místa všeho druhu pøi nízkých teplotách.
· Pro ložiska, vedení, šrouby, klouby, armatury, napø.
v letectví a kosmonautice, pro pøístroje v branné technice.
Teplotní rozsah -70oC až +450oC.
Základní olej je syntetický olej.

MOLYDUVAL Quick PG
Pasta pro vysoké teploty na syntetické bázi pro kluzné plochy a šroubová spojení pøi nejvyšších teplotách. Dùležitá v pøípadech, kdy se nesmí tvoøit absolutnì žádné zbytky. I pøi teplotách nad 450°C netvoøí
Quik PG žádné karbonizaèní zbytky. Velmi dobrá
stálost vùèi chemikáliím a rozpouštìdlùm.
· Pro horká šroubová spojení, napø. v elektrárnách, rafineriích, hutích, slévárnách, válcovnách a v chemickém prùmyslu.
· Jako mazivo pro konstrukèní prvky, které nejsou stálé vùèi
minerálnímu oleji, napø. plasty a pryž.
· Pro teplotnì vysoce zatížené plynové turbiny, skøínì
motorù, skláøské tavící pece, vypalovací pece, spalovací
zaøízení atd.
· Pro pøípravu (pøedúpravu) valivých a kluzných ložisek.
Teplotní rozsah -40°C až +700oC.
Základní olej je syntetický olej (PG).

MOLYDUVAL Quick PAO
Pasta pro vysoké teploty na syntetické bázi, podobná
jako Paste PG, avšak na bázi jiného velmi dlouhodobì stabilního syntetického oleje.
Teplotní rozsah -40oC až +700oC.
Základní olej je syntetický olej (PAO).

Stránka 5 z 11

MOLYDUVAL mazací pasty pro
šrouby a •epy

2.2 Mazací pasty pro šrouby
Šrouby se mažou pøevážnì tuhými pastami, protože oproti mazání olejem
nebo tukem vznikají výrazné pøednosti:
·
·
·
·

lepší teplotní stálost,
žádné "vykrvácení",
lepší antikorozní ochrana.
lepší utìsnìní.

Volba vhodného maziva pro šrouby je velkou mìrou závislá na teplotì
použití šroubù.

Teplotní rozsh

MOLYDUVAL
produkt

Maz. schopnost,
ochr. proti opot!.,
t!ecí chování

Pro" ?

-0°C - 200°C

Quick Paste

velmi dobré

standardní

200°C - 400°C

Paste PG
Paste PAO

velmi dobré

syntetické základní oleje menší karboniza"ní zbytky

400°C - 600°C

Grafitpaste GM
Grafitpaste GS
Grafitpaste GN

dobré

grafit, protože se MoS2 od
400°C rozkládá #

700°C

Ciric A

prost!ední

hliník, protože by se grafit
rozkládal

700°C - 1200°C

Ciric B

prost!ední

m$%, protože se hliník nyní
taví

600°C -

1200°C - 1400°C

Paste ZKG 1
d•íve Ciric N
(niklová pasta)

špatné

d!íve nikl s bodem tavení
1453°C, dnes keramické
podíly s minimálním mazacím
ú"inkem, jen odd$lovacím
ú"inkem

> 1400°C

Paste ZKG 1

špatné

keramické pasty s minimálním
mazacím ú"inkem, jen
odd$lovacím ú"inkem
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2.2.1 Teplotní rozsah do +400oC
o

Pøi teplotách do +400 C se pro mazání šroubù doporuèují mazací pasty s MoS2, napø.:
o

Také pøi teplotách nad 450 C netvoøí Quick PG žádné
karbonizaèní zbytky. Velmi dobrá stálost vùèi chemikáliím a rozpouštìdlùm.

MOLYDUVAL Quick Paste
Vysoce výkonná montážní pasta pro èepy a šroubová
spojení s velmi vysokým podílem MoS2, který umožòuje zlepšení podmínek zábìhu, jakož i snadnìjší
demontáž, a to i po delších provozních èasech. Nejnižší souèinitel tøení díky vysoce èistému velmi jemnému MoS2.

· Pro horká šroubová spojení, napø. v elektrárnách, rafineriích, hutích, slévárnách, válcovnách a v chemickém prùmyslu.
· Jako mazivo pro konstrukèní prvky, které nejsou stálé
proti minerálním olejùm, napø. EPDM plasty.
Základní olej je syntetický olej (PG).

· K mazání šroubù a èepù všeho druhu (snadná demontáž).
· K pøípravì (pøedúpravì) šroubù pøi vysokém plošném
zatížení.
· K pøípravì (pøedúpravì) a mazání vysoce zatížených
pohybových závitù a šroubù.
Teplotní rozsah -35oC až +450oC.
pøi menším pøístupu vzduchu také až +640oC.

MOLYDUVAL Quick PAO
Pasta pro vysoké teploty na syntetické bázi, podobnì
jako Paste PG, avšak na bázi jiného velmi dlouhodobì stálého syntetického oleje (PAO). PAO oproti PG
nabízí lepší snášenlivost s plasty.

Také jako sprej: MOLYDUVAL Spray Quick

· Pro horká šroubová spojení, napø. v elektrárnách, rafineriích, hutích, slévárnách, válcovnách a v chemickém prùmyslu.
· Jako mazivo pro konstrukèní prvky , které nejsou stálé
vùèi minerálním olejùm, napø. plasty nebo pryž.
Základní olej je syntetický olej (PAO).

MOLYDUVAL Quick PG
Pasta pro vysoké teploty na syntetické bázi pro šroubová spojení pøi vyšších teplotách. Dùležitá
v pøípadech, kdy se nesmí vytváøet absolutnì žádné
zbytky.
o

o

2.2.2 Teplotní rozsah mezi +400 C a +600 C
Èisté grafitové pasty se vyznaèují zvýšenou teplotní stálostí a to i pøi vlivech vlhkého prostøedí. Rozklad
grafitu pøi nejvyšších teplotách probíhá bez zbytkù. Až nad 600°C vykazuje grafit vynikající mazací úèinek,
pøedevším také ve vlhkém prostøedí.

MOLYDUVAL Grafitpaste GM

MOLYDUVAL GRAFITPASTE GS

Grafitová pasta se zvláš• èistým nejjemnìjším grafitem, se schopností absorpce nejvyšších tlakù, odpuzující vodu, oxidaèní stálostí, chránící proti korozi.

Grafitová pasta na bázi syntetického oleje s nejvyšší
èistotou. Bez síry, mìdi a zinku.

· Pro kluzné dráhy, vedení, klouby ve strojírenském prùmyslu pøi malých kluzných rychlostech.
· Jako mazivo ve slévárnách a u pecí.
· K úpravì nástrojù v oblasti vysokých teplot.
Teplotní rozsah -20°C až +700°C.
Základní olej je minerální olej.

MOLYDUVAL Grafitpaste GH
Vysoce koncentrovaná grafitová pasta se zvláš• vysokým podílem grafitu, velmi pevná, se schopností
absorpce nejvyšších tlakù, odpuzující vodu, oxidaèní
stálostí, chránící proti korozi. K použití v pøípadech,
kdy tradièní grafitové pasty a dokonce grafitová pasta
GM z hlediska oddìlovacího úèinku pøi nejvyšších
tlacích/teplotách již nepostaèují.
Teplotní rozsah -20°C až +700°C.
Základní olej je minerální olej.

· Jako oddìlovací a mazací pasta pøi protlaèování tyèí
z lehkých kovù apod.
Teplotní rozsah -40°C až +700°C.
Základní olej je syntetický olej.

MOLYDUVAL Grafitpaste GN
Nová vysoce výkonná pasta s teplotnì velmi stálými
speciálními pevnými látkami pro nejvyšší teploty.
Neobsahuje kovy a nikl, zabraòuje zapeèení šroubù,
lícování a kluzných ploch. Dobrá stálost vùèi vodì a
korozi, dobré tìsnící vlastnosti, dobré odvádìní tepla,
nezpryskyøièní a nekarbonizuje. Použitelná také pøi
vyšších teplotách.
· Pro horká šroubová a èepová spojení.
· Pro horké kluzné plochy a ložiska.
· Pro kluzné plochy na brzdách.
Teplotní rozsah -40oC až +1400oC.
Základní olej je syntetický olej.
Barva èerná.
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2.2.3 Teplotní rozsah mezi +600oC a +700oC
Pasty jako slouèeniny kovù obsahují vysoký podíl mìkkých kovových práškù. Jsou vhodné v prvé øadì
k mazání kluzných ploch a šroubových spojení pøi nejvyšších teplotách, pøitom se vyznaèují vysokou
schopností absorpce tlaku a nízkými souèiniteli tøení. Pasty jako slouèeniny kovù velmi dobøe odvádí teplo. V teplotní oblasti do +700°C se velmi dobøe osvìdèily mazací pasty, které obsahují hliník.

MOLYDUVAL Ciric A
Støíbrobarevná pasta pro vysoké teploty s velmi nízkými souèiniteli tøení pro mazací místa zatížená vysokými teplotami. Dobrá stálost vùèi vodì, dobrá antiko-

rozní ochrana. Zabraòuje zapeèení a zarezivìní.
Žádné zpryskyøiènìní a karbonizace.
· Pro horká šroubová spojení a kluzné plochy.
Teplotní rozsah -70°C až 1200°C (podmínìnì).
Základní olej je syntetický olej.
Barva støíbrobarevná.

2.2.4 Teplotní rozsah mezi +700oC a +1200oC
Pasty jako slouèeniny kovù obsahují vysoký podíl mìkkých kovových práškù. Jsou vhodné v prvé øadì
k mazání kluzných ploch a šroubových spojení pøi nejvyšších teplotách, pøitom se vyznaèují vysokou
schopností absorpce tlaku a nízkými souèiniteli tøení. Pasty jako slouèeniny kovù velmi dobøe odvádí teplo. V teplotním rozsahu mezi +700°C a 1200°C se úèelnì nasazují mazací pasty, které obsahují mìï.

MOLYDUVAL Ciric B
Vysoce výkonné slouèeniny kovù pro velmi vysoké
teploty. Mimoøádnì nízký souèinitel tøení obsažených
kovových èástic zabraòuje zapeèení a zarezivìní
šroubù, lícovacích a kluzných ploch. Dobrá stálost
vùèi vodì a korozi, dobré tìsnící vlastnosti, dobré
odvádìní tepla, nezpryskyøièní a nekarbonizuje.

· Pro horká šroubová a èepová spojení.
· Pro horké kluzné plochy a ložiska, napø. ložiska kalandrù.
· Pøi extrémních teplotách také pro øetìzy.
· Pro kluzné plochy na brzdách.
Teplotní rozsah -40oC až +1200oC.
Základní olej je syntetický olej.
Barva èervenohnìdá kovová.

2.2.5 Teplotní rozsah nad +1200oC
Pro teploty nad 1200°C zùstávají jen mazací pasty s anorganickými speciálními pevnými látkami (vìtšinou
také oznaèeny jako keramika nebo keramické pasty), které však vykazují jen relativnì malý mazací úèinek, mají více oddìlovací úèinek. Ke zlepšení mazacího úèinku obsahuje Grafitpaste GN zase vysokoteplotnì stálý grafit.

MOLYDUVAL Grafitpaste GN

MOLYDUVAL Paste ZKG 1

Vysoce výkonná pasta s teplotnì velmi stálými speciálními pevnými látkami pro nejvyšší teploty. Neobsahuje kov, nikl, zabraòuje zapeèení šroubù, lícovacích
a kluzných ploch. Dobrá stálost vùèi vodì a korozi,
dobré tìsnící vlastnosti, dobré odvádìní tepla, nezpryskyøièní a nekarbonizuje.

Bílá mazací pasta na keramické bázi pro kluzné plochy a šroubová spojení pøi extrémních teplotách.
Demontáž velmi horkých šroubových spojù je možná i
po dlouhých provozních dobách.

· Pro horká šroubová a èepová spojení.
· Pro horké kluzné plochy a ložiska.
· Pro kluzné plochy na brzdách.
Teplotní rozsah -40oC až +1400oC.
Základní olej je syntetický olej.
Barva èerná.

· K mazání kluzných ploch a šroubových spojù.
· Pro úèely údržby (montáž).
· Pøi tváøení zastudena (hluboké tažení, lisování).

Také ve spreji: MOLYDUVAL Carat K Spray
Teplotní rozsah -40oC až +1400oC.
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0,075
0,100
0,098
0,078
0,099
0,089
0,079
0,105

0,060
0,080
0,065
0,080
0,077
0,069
0,059
0,080

0,110
0,110
0,100
0,110
0,120
0,125
0,092
0,121

0,110
0,110
0,100
0,110
0,120
0,125
0,092
0,121

0,100
0,115
0,094
0,097
0,119
0,140
0,104
0,130

0,150
0,150
0,130
0,155
0,160
0,211
0,179
0,188

Paste GN

Ciric SO

Teplovzdorná ocel (X 19CrMoVNb11 1)

Ciric B 271

Ušlechtilá ocel V2A (X5CrNi 18 9)

Ciric B 272

C45 pozink

hlava
závit
hlava
závit
hlava
závit
hlava
závit

Paste B 27

C45

Paste Quik

Materiál

Paste M

Výrobek MOLYDUVAL

Koeficienty tøení závitù mazacích past pro šrouby
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2.3 Mazací pasty k mazání p•i extrémních tlacích a teplotách
Upínací za•ízení
Upínací zaøízení u obrábìcích strojù a valivých ložisek se mažou,
aby se zaruèila pøesnost a nemìnná upínací síla, bezpeènost proti
neúmyslnému uvolnìní musí být garantována.
Rovinná køivková sklíèidla, rovinná spirálová sklíèidla a klínová
tyèová sklíèidla u obrábìcích strojù se s úspìchem mažou bílými
mazacími pastami, protože pasty s MoS2 mohou vést k efektu
"stick-slip" (zadrhávání mezi kluznými plochami) a dostateènì
nechrání pøed lícovací korozí.
Bílé mazací pasty obsahují PTFE a anorganické pevné látky.
PTFE nabízí nízké souèinitele tøení, ale není dost dobøe odolný
vùèi tlaku. Anorganická bílá tuhá maziva se používají pøedevším
v extrémních teplotních rozsazích, napø. také pro ložiska a kluzné
plochy, ale také pro upínací zaøízení. Nabízí zøetelné zvýšení tlakového namáhání, snižují tribokorozi a
mohou s kovovým povrchem reagovat na antikorozní povrchy.

MOLYDUVAL Carat 26
Je to svìtlobarevná víceúèelová pasta s bílými tuhými
mazivy pro upínací pouzdra (sklíèidla) a kluzná místa.
Je zvláš• vodoodpudivá a dlouhodobì stálá. Je stálá
vùèi chladícím a øezným kapalinám. Zabraòuje lícovací korozi, tribokorozi, zpìtnému klouzání (napø. na
vertikálních vodících drahách), snižuje opotøebení,
zvyšuje úèinnost, je pøilnavá a proto nabízí velmi
dobrou antikorozní ochranu.
· K mazání upínacích zaøízení všeho druhu, jako jsou upínací pouzdra (sklíèidla) a klínová spojení.
· Osvìdèila se k mazání kluzných a valivých ložisek, zámkù, okenních ústrojí, pružin, ložisek, kloubových závìsù
atd.
· Zvláštì vhodná pro použití v textilním, papírenském a
potravináøském prùmyslu, napø. k mazání ložisek a kluzných ploch v textilních, balících, kanceláøských strojích a
spotøebièích v domácnostech, také pro elektrotechniku,
jemnou mechaniku a optiku, osvìdèená v prùmyslu motorových vozidel a pro textilní stroje.
· K montáži - ulehèení, pro èistou montáž dílù všeho druhu.
· Zlepšuje mazání u oscilaèních pohybù.

Carat 2 jako Carat 26, avšak ponìkud tužší pro upínací zaøízení a kluzné plochy. Velmi dobøe chrání
pøed korozí a lícovací korozí.
Teplotní rozsah -30oC až +250oC.

CARAT 3 jako Carat 26, avšak ponìkud mìkèí a
mastnìjší, pøi vyšších teplotách však nemìkne.
Carat 3 lze snadno nanášet.

MOLYDUVAL Carat 27
Bílá tuková pasta pro dlouhodobé mazání jemných
mechanických dílù, které jsou vystaveny vysokým
tlakùm a/nebo vibracím, napø. jehly v textilním prùmyslu, ventily, v lékaøské technice, v oblasti podtlaku.
Snižuje tøení a opotøebení a chrání proti korozi a
lícovací korozi. MOLYDUVAL Carat 27 zcela odpuzuje vodu a je vùèi vodì zcela stálá.
· K mazání ložisek a kluzných ploch v jemné mechanice.
· Vhodná také zpracovatelský potravináøský prùmysl, napø.
tabletovací stroje, balící stroje, stroje pro domácnosti.
Teplotní rozsah -30oC až +180oC.

MOLYDUVAL Carat 11
Svìtlobarevná tuková pasta na bázi biologicky odbouratelného syntetického základního oleje. Pro
dlouhodobé mazání pøi vysokých a nízkých tlacích.
Použít v pøípadech, kdy je vyžadována biologická
odbouratelnost. Snižuje tøení a opotøebení a velmi
dobøe chrání proti lícovací korozi (tribokorozi).
· Výbornì vhodná k mazání ozubených kol, když je
vyžadována rychlá biologická odbouratelnost.
· K mazání ložisek zatížených vysokým tlakem, kluzných ploch v pøípadech, kdy se mazací pasta mùže
dostat do životního prostøedí.
Teplotní rozsah -20oC až +120oC.
Základní olej je syntetický ester.

Teplotní rozsah -30oC až +250oC.

Stránka 10 z 11

MOLYDUVAL mazací pasty pro
šrouby a •epy
MOLYDUVAL Paste Z

MOLYDUVAL Paste ZLE 1

Bílá pasta pro vysoké teploty k tváøení zatepla.
Paste Z snižuje opotøebení zápustek a zvýhodòuje
proces klouzání. Paste Z se dá použít i jako oddìlovací prostøedek pøi nejvyšších teplotách. K dodání
také v konzistenèní tøídì 00 (Paste Z00) a konzistenèní tøídì 1 (Paste Z1).

Bílá speciální pasta s obsahem pevných látek pro
zamezení koroze a pro snížení tøení. Používá se
v pøípadech, kdy tmavé pasty nejsou žádoucí.
· Napø. pro hydraulické stroje na štípání kamene.
· Pro ložiska navíjeèek drátu.

· Pro tváøení zatepla (zápustkové kování, lisování protlaèováním zatepla, válcování zatepla).
· Pro ohraòování a ohýbání zatepla oceli (menší opotøebení
nástrojù a žádná tvorba rýh).
Konzistenèní tøída 2-3.
Teplotní rozsah -30°C až +1160°C.
Základní olej je syntetický olej.

MOLYDUVAL Titus ZKG
Bílá mazací pasta na keramické bázi pro kluzné plochy a šroubová spojení pøi extrémních teplotách. Je
možná demontáž velmi horkých šroubových spojù i
po dlouhých provozních èasech.
· K mazání kluzných ploch a šroubových spojù.
· Pro úèely údržby (montáž).
· Pøi tváøení zastudena (hluboké tažení, lisování).

Také jako sprej: MOLYDUVAL Carat K Spray
Teplotní rozsah -40°C až +1100°C.
Velikost nádoby 400 ml.

Bílé mazací pasty na bázi PTFE se také používají k mazání málo zatížených plastových pøedmìtù. PTFE
je teplotnì dobøe stálý a rezistentní vùèi kyslíku a kovùm. V potravináøském prùmyslu hrají bílé vysoce
výkonné pasty narùstající roli, protože se tmavé pasty z dùvodù èistoty nepoužívají.

Domazávání ložisek
K domazávání ložisek, také valivých ložisek, se používají tukové
pasty. Je to "nìco mezi" tukem a pastou, tzn., že obsah pevných
látek je o nìco vyšší než napø. u grafitových tukù, ale ne pøíliš
vysoký, protože jinak by tyto výrobky již pro valivá ložiska nebyly
vhodné. MOLYDUVAL mazací pasty jsou takové mìkké, tukovité
víceúèelové mazací pasty pro depotní mazání a domazávání.
Z dùvodù své tukovité konzistence se vyznaèují snazším nanášením a zvýšenou dodávkou oleje.

MOLYDUVAL Black Paste
MoS2-tuková pasta pro domazávání.
· Pro vysoce zatížená kluzná ložiska.
· Pro ozubená kola, ozubené tyèe, šroubová kola, jakož i pro øadící,
šnekové a kuželové pøevodovky, pro kulové a kardanové klouby.
· Pro kluzná vedení všeho druhu.
Teplotní rozsah -40°C až 130°C
krátkodobì
do +170°C.
Suché mazání do +400°C.
Základní olej je minerální olej.

MOLYDUVAL Quick SP 100
MoS2-tuková pasta pro depotní mazání a domazávání, jako mazací pasta 3, ale na bázi syntetického oleje, má na základì nejnižšího sklonu ke
karbonizaci silné výhody v oblasti vysokých teplot.
· Oblasti použití, jako mazací pasta 3.
Teplotní rozsah -40°C až +450°C.
Základní olej je syntetický olej.
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