
Produktinformation

Gliss F

• Temperaturområde: -20/+65ºC.

• För montagesmörjning av   

fiberoptiska telekablar.

• Enkel att applicera.

• Minskar montagefriktionen  
med upp till 90%.

Monteringssmörjmedel för fiberoptisk kabel m.m.

Produktbeskrivning
- Gliss F behåller sin smörjande effekt åratal efter den
  ursprungliga appliceringen.  

- Gliss F skyddar kablar mot föroreningar.  
- Gliss F vidhäftar mycket bra till kabelytan. 
- Gliss F behåller sin smörjande effekt även i närvaro av
  vatten.

Användningsområden

Gliss F minskar friktionen som generereras under  drag-

ningen av el-, tele– och fiberoptiska telekablar med upp 
till 90%. Gliss F, rekommenderas på grund av dess kon-

sistens, smidighet och mycket låga evaporationstal för 
utläggning av kablar i plaströr, även för längder på flera 
kilometer utan avbrott (oavbrutna längder upp till 6.000 
m har lagts). Teknisk dokumentation gällande utläggning 
av av optiska fiberkablar finns tillgänglig. 

Applicering
Gliss F kan användas för installation av optiska fiberka-

blar med hjälp av systemet med den smorda stafettpin-

nen, med hjälp av en vinsch för att dra kablarna genom 
med kontrollerad kraft (rekommenderad användning). I 
detta fall måste rörsystemet försmörjas genom att hälla 
Gliss F direkt på kabeln under installationen.  
 

Gliss F kan även användas med automatiska maskiner 
för kabeldragning som drivs med tryckluft. I detta fall 
måste rören vara försmorda. Användningen av ett auto-

matiskt trycklufts-system minskar avsevärt erforderlig 
mängd smörjmedel. 
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Förbrukning av Gliss F beror av diametern och vikten på 
kabeln samt på diametern hos den rörledning i vilken 
kabeln skall installeras. Förbrukningen varierar vanligtvis 
mellan 5 och 10 gram per meter.

Förpackningar
Burk 1/5/10/20/25 kg.

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
varuinformationsblad.
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 

och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

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 produk-

tens funktion i enskilda applikationer. Innan kunden köper 

våra produk-ter 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 upp-

dateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss därför rätten att när 

som helst, utan föregående information, förändra innehållet i 

denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Form vätska - -

Färg halvtransp. blå alt grön - -

Lukt svag av tvål - -

Viskositet @+20°C 45-65 - Ford 2mm

Specifik vikt 1,020-1,050 g/ml -

pH 8,5-9 - - 

Brandfara ej brandfarlig - - 

Temperaturområde -20/+65 °C -

Bionedbrytbarhet >95 % -

Toxicitet ej hälsoskadlig - -

WGK (vattenföroreningsklass) 1 - Tysk & Brittisk standard

Diagrammet ovan visar hur viskositeten hos Gliss F varie-

rar vid mätning med Ford-kopp. Tiden den tar för samma 
mängd Gliss F att rinna genom ett 2 mm munstycke har 
uppmätts. Ju längre tid, desto högre viskositet. Anmärk-

ningsvärt är att vid normala temperaturer har Gliss F 
en nästan konstant viskositet. Denna egenskap gör att 
användaren kan använda samma dragningsmetod hela 
tiden.

Diagrammet ovan visar hur torrsubstanshalten hos Gliss 
F varierar över tid efter konstant exponering för +65°C. 
Ökningen av halten beror på att vissa komponenter i 
produkten evaporerar. Diagrammet visar effektiviteten 
hos Gliss F korrekt använd. Efter 5 timmar vid denna 
temperatur finns fortfarande 30% av de flytande kompo-

nenterna kvar.

Hur man reducerar dragpå-

känningar.


