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Mazivo pre vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov a 
dalšie operácie pri obrábaní kovov 
 
MOLYSLIP MWF je vysoko výkonné mazío určené pre ťažké       operácie, ako je 
závitovanie, vŕtanie, vystružovanie a lisovanie. Je to koncentrovaný roztok, obsahujúci 
unikátnu, v oleji rozpustnú molybdénovú zložku spolu s aditívami zamedzujúcimi 
"zvarovanie" materiálov za extrémne vysokých tlakov. 
 
Obsahuje vysoko efektívne prísady proti opotrebeniu. 

 
MOLYSLIP MWF poskytuje vynikajúcu kvalitu povrchov obrobených častí a chráni 
nástroje pred opotrebením a poškodením. Je vhodný pre väčšinu operácií vŕtania, 
vystružovania a rezania závitov pri väčšine kovov. 

Dostupné alternatívy MOLISLIP MWF sú prispôsobené individuálnym 
potrebám pre maximálnu   variabilitu použitia. 

MCC - jemná pasta, vhodná na nanášanie štetcom, alebo namáčaním 

MWF - kvapalina strednej viskozity vhodná pre ručnú aplikáciu, alebo 

automatické mazacie systémy. 
 
MWS - aerosolová forma MWF 

 
 

Vlastnosti a výhody 

• Vynikajúca odolnosť znášať extrémne tlaky a odolnosť voči opotrebeniu 
• Maximalizuje životnosť nástroja pri náročných operáciách 
• Vysoká kvalita povrchu 
• Ideálny na obrábanie húževnatých a nerezových ocelí 



Technický list 
Molyslip MWF 

Distributor Molyslip Atlantic Limited v SR         
DR – LAB, s.r.o. , Československej armády 3, 

036 01 Martin, Slovensko 

Tel: +421 911 505 350  
drlab@drlab.sk 
 

 

 

 
 
 

Technické dáta (typické hodnoty) 
 

metóda MWF/MWS MCC 

Skupenstvo - kvapalina mäkká pasta 

Viskozita pri 40°C MSTM27 54 cSt - 

Penetrácia IP50 - 375 

Bod skvapnutia IP371 - 52°C 

Korózia na medi IP112 1b 1b 

4guličkový test  
zvaru 

IP239 > 800 kg 450kg 

Obsah silikónu - 0 0 

 
Balenie 
MWF – 500ml, 5l a 25l bandaska, 200l sud  

MWS – 400ml sprej 

MCC – 35, 450g plechovka, 4,5 a 10kg dóza 

 
 
Návod na použitie 
Mazivá MWF,MWS a MCC sú neriediteľné vodou. Naneste priamo na nástroj, alebo 
do obrábaného priestoru. 

 
Skladovanie 
Skladujte mimo priame slnečné svetlo. Skladovacia teplota by sa mala pohybovať 
medzi 5°C a 35°C 

 


