
#312 Mul   E.P. er en ekstremt trykfast og drypfri specialolie  l ge-
arkasser, glide- og skruebevægelser eller som cirkula  onsolie. Til 
applika  oner, der kræver en højtydende, tynd og klæbende olie, 
der også er sikker for metallegeringer.

TRYKFAST 
Mul   E.P. er en kra  ig paraffi  nsk
maskin- og cirkula  onsolie med en 
smøreevne langt over det normale.

BESKYTTER METALFLADER
Mul   E.P. indeholder det stærkt
frik  onsreducerende grænselags- 
smøremiddel Micron Moly®, der er
en fl ydende type molybdændisulfi d, 
som eff ek  vt behandler og beskyt-
ter metaloverfl ader.

KRAFTIG SMØREFILM
Micron Moly® er et meget kra  igt 
og lang  dsholdbart fast smøre-
middel, der kan modstå tryk op  l 
35.000 kg / cm2 og besky  er i pe-
rioder, hvor smørefi lmen er minimal 
eller ikke eksisterende. Reducerer 
frik  on, vibra  oner, temperatur, 
støj, slitage og forlænger udstyrets 
leve  d

GALVANISK SIKKER
Oliens EP addi  ver er af ikke ætsen-
de karakter, hvilket gør den mul  -
funk  onel og desuden fremragende 
 l smøring af alle typer metallege-

ringer som f.eks messing.

DRYPFRI
Mul   E.P.  lbyder en  xotropisk
vedhæ  ning der forhindrer at 
olien drypper og løber af f.eks. ved 
anvendelse på roterende trapezge-
vind.

FORDELE
• Trykforstærket med Micron Moly® 
• Termisk & oxida  onsmæssig stabil
• Tixotropisk vedhæ  ning
• Modstår høje temperaturer
• Drypfri / høj vedhæ  ning
• Modstår meget høj belastning
• Forhindrer pi   ngskader
• Modvirker slam og afl ejringer
• Sikker overfor gul og rødmetaller

ANVENDELSESOMRÅDER:
Gearkasser . Elevator . Trapetsgevind 
. Vanger . Kæder . Cirkula  onssystem

SPECIFIKATION:
MIL-L-6086C, MIL-L-46017, U.S. Steel 224, 
AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02, David 
Brown S1.53101 Type E, DIN 51517 Part 3 
(CLP), Cincinna   Machine P-47, P-50, P-53, 
P-63, P-74.

OBS! 
Bør ikke anvendes i systemer med 
oliefi lter grundet den meget klæbri-
gekarakter (  xotropisk).
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Micron Moly® besky  er når 
oliefi lmen er minimal eller 
ikke  lstede
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