
 

 
 
 
 
Vlastnosti výrobku 
 Velmi dobrá odolnost vodě, také 

proti vodní páře a za přítomnosti 
slabých louhů a kyselin 

 Široký teplotní okruh  
nasazení 

 Oxidačně stabilní 
 Dlouhovláknité a dobře lpící 
 Velmi dobrá antikorozní  

ochrana 
 Dlouhé intervaly  

domazávání 
 Odolává vysokým tlakům 
 Nepodléhá vyznačování  

 Příklady použití 
 Valivá ložiska 
 Upínací pouzdra 
 Kuličková pouzdra 
 Dmychadla a ventilátory 
 Kluzné dráhy a vedení 
 Za přítomnosti vodní páry 
 

 

Popis výrobku 
GLEIT-µ® HF 406 je dlouhovláknité 
polosyntetické vysokovýkonné plastické 
mazivo založené na speciálně vybrané 
kombinaci syntetických a minerálních olejů s 
hlinitým komplexním mýdlovým 
zahušťovadlem a odpovídajícím balíčkem 
aditiv. 
 
GLEIT-µ® HF 406 je charakterizováno dobrou 
odolností proti vodě a páre, stejně jako vůči 
slabým kyselinám a zásadám. 
 
 
Okruhy nasazení 
GLEIT-µ® HF 406 je univerzální vysoce 
výkonné plastické mazivo a doporučuje se pro 
všechny aplikace vyžadující vysokou odolnost 
vůči vodě. 

Použití 
GLEIT-μ® HF 406 lze snadno aplikovat pomocí 
ručního mazacího přístroje, automatickými 
mazacími systémy a dávkovači, stejně tak 
ručně pomocí špachtle nebo podobně. Při 
plnění maznic tyto před nasazením mazacího 
lisu očistěte, stejně jako i mazací lis. Nádoby 
po odběru maziva uzavřete, dokud se nebudou 
znovu používat, čímž se zabrání kontaminaci 
maziva. 
 
Poznámky k použití 
• Nemíchejte s mazivy jiných základů 
• Pečlivě vyčistěte díly, které mají být mazány 
• Nádobu dobře uzavřete až do dalšího 

použití, čímž chráníte mazivo před 
kontaminací. 

• při použití za vysokých teplot pravidelně 
damazávejte 
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a potahování 

Výrobce:  
Wessely GmbH. Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg 
Tel. 0043 (0)2262 75839-0   www.wessely.co.at 
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Technické údaje 

vlastnosti zkušební metoda hodnota/stav jednotka 

Barva/vzhled vizuálně tmavě hnědá  

Základový olej  syntetický / minerální  

Zahušťovadlo   hlinité komplexní mýdlo  

Bod skápnutí DIN ISO 2176 230 °C 

Viskozita zákl. oleje při 40°C ASTM D 7042 300  

Třída konzistence NLGI DIN 51818 2  

Teplotní okruh nasazení  -25 až +150 °C 

Timken test (OK zatížení)  ASTM D-2509 40 lbs 
Penetrace po prohnětení 
   (0,1mm,  60 cyklů)  DIN ISO 2137 280 mm/10 

Penetrace po prohnětení 
   (0,1mm,  60.000 cyklů) DIN ISO 2137 300  

Odolnost vodě DIN 51807, část 1 0  

4 kuličkový test – síla při svaření DIN 51350/T4 2600 N 

Skladovatelnost   36 měsíců v originálním 
uzavřeném obalu  

Dodávané balení  400 ml sprej (karton 12 ks.)  

Poznámky pro nebezpečí  čtěte bezpečnostní list  
 
 
Důležitá poznámka 
Pro sériové nasazení GLEIT-μ® HF 406 v kombinaci s plasty doporučujeme nejprve provést 
test snášenlivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a 
mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných 
vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro 
konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek. 
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