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  AR2500 Nano WS2 parts assembly lube 
AR2500 är en mångfunktionellt nano volframdisulfid (WS2), monteringssmörjolja. 
 
WS2 är ett av de mest smörjande ämnen i världen. Den erbjuder överlägsen prestanda till molybden, grafit, teflon eller något anti-
slitage additiv i racing eller växellådsoljor. 
 
AR2500 penetrerar och binder sig till metallytor. Den smörjande, micro tunna filmen har en extremt låg friktionskoefficient (0.03 
dynamisk, 0.07 statisk) som förhindrar mekanisk låsning och slitage.  
 
Den är idealisk för många applikationer, från glidande mekanismer eller miljöer där det förekommer tunga belastningar och även 
ihopmontering av motorer. 
 
AR2500 kan även användas där det förekommer höga temperaturer och högt tryck. 
 
Den har en temperaturbeständighet från -270°C) (-450°F) till 650°C (1200°F) i normal atmosfär och från -188°C (-350°F)  
till 1316°C (2400°F) i vakum.  
 
En behandlad yta får en extremt lastbärande förmåga, över 300.000 psi. 
 

Egenskaper/Fördelar 
 

 WS2 är kemiskt inert 
 Smörjningsskydd även vid höga temperatur 
 Mycket höga belastningsegenskaper 
 Skapar praktiskt taget en friktionsfri yta (COF 0.03) 
 Utmärkt förmåga att penetrera sig fram  
 Förhindrar skärning , låsning och kallsvetsning 
 Lång livslängd 
 Kan användas som monteringsfett vid ihopmontering av motordelar 
 Fyller i ojämnheter, skapar en mycket jämn och hård yta 
 Minskar slitage dramatiskt  
 Kan användas i skärvätskor, växel, motor, hydraul vätskor, etc. 
 Extremt tunn beläggning (0.05 mikron) 
 Lämplig för högprecisionskomponenter 
 Ej giftig 
 100% genomsmörjning som släppmedel 
 Perfekt som släppmedel vid gjutning av plastformer, eller formpressning 
 Ingen härdningstid eller värme behövs 
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WS2 Resultat inom olika behandlingsområden 
 

 
 

Bruksanvisning 
 

Applicera på området och låt torka. Rengör området och applicera igen vid behov. 

 
Bör omskakas ordentligt innan användning. 
 

Tillgängliga volymer 
 

125 ml flaska 

250 ml flaska 

500 ml dunk 

1 liters dunk 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

208 liters trumma 
 


