
Beschrijving
Chesterton® 787 Sliding Paste is  

een hoogwaardig, puur synthetisch  
smeermiddel dat zelfs bij ultra-hoge  
temperatuur en druk effectief blijft. Het  
product is ontworpen voor de zwaarste  
bedrijfsomstandigheden waarbij door  
een nieuwe chemische ontwikkeling de  
smerende werking bij een druk tot  
10687 kg/cm2 en een temperatuur van  
538°C behouden blijft. 

787 Sliding Paste is een uniek  
dik-vloeibaar smeermiddel dat uit  
verschillende componenten is  
opgebouwd. Het product heeft de  
vorm van een stevige pasta. Het vloeit  
tot in de kleinste toleranties waar het  
metalen delen gescheiden houdt door  
microscopisch kleine symmetrische  
plaatjes die over elkaar schuiven.  
Hierdoor wordt een smering verkregen  
die lang nadat gewone smeerolie is  
opgebrand nog effectief is.

Chesterton 787 Sliding Paste kan  
overal worden toegepast waar een goed- 
hechtend semi-vast smeermiddel vereist  
is dat niet door water wordt weggespoeld  
en dat bestand is tegen een hoge  
temperatuur en druk. Waar vet vloeibaar  
wordt en het begeeft onder invloed van  
extreem hoge druk en temperatuur,  
houdt 787 Sliding Paste een gladde film  
in stand op het oppervlak en voorkomt  
hierdoor slijtage, afschaven en vastlopen,  
bij temperaturen die voor gewoon vet  
onhaalbaar zijn. Het product wordt  
toegepast waar smering bij hoge  
temperaturen vereist is, zoals voor  
lasapparatuur, staalproductiebedrijven,  
smeltfabrieken, smeedovens, metaal-
gieterijen, schoorstenen van kracht-
centrales, turbine-gasafvoersystemen 
en andere toepassingen waar extreme 
condities voorkomen.

Door de uitstekende weerstand tegen  
wegspoelen door water, voldoet  
het product buitengewoon goed in  
toepassingen in de buitenlucht zoals  
spoorwegwisselapparatuur en  
staaldraadkabels.

Eigenschappen
n Puur synthetische basis, geen 

koolstofvorming
n Smeert bij een druk tot 10687 kg/cm2

n Bestand tegen temperaturen tot 538°C
n  Uitstekende weerstand tegen uitspoelen 

door water
n Niet wegvloeiend, vasthechtend 

smeermiddel
n Lage frictiecoëfficiënt
n NSF H2 - Registratienummer 133956
n Bevat geen giftige zware metalen 
n Ultra-fijne deeltjes 
n Uniek smeersysteem in 3 fasen

 Typisch fysische eigenschappen

 Verschijningsvorm  Donkergrijs

 Hoedanigheid  Als pasta

 Soortelijk gewicht  1,3

 Afmeting deeltjes   <7 micron

 Temperatuurbereik  tot 538°C

 Four Ball Wear, frictiecoëfficiënt   (ASTM D 2266, DIN 51 350) 
 75°C  0,08 
 260°C Verbeterd voor hoge temperaturen 0,10

 Four Ball EP, Weld (ASTM D 2596, DIN 51 350)  
 Weld  3922 N (400 Kgf) 
 Vastloopbelasting, groef  80 Kgf (0,39 mm) 
 Slijtage-index onder belasting  90,0 
 Extreme druk  10687 kg/cm2 

 Wegspoeling door water (ASTM D 1264) 
 79°C  5,08

 Corrosiebestendigheid (ASTM B 117) >500 uur

 Boutaanhaalfactor,  
 Wrijvingscoëfficiënt “ K”- factor Skidmore-Wilhelm-methode 0,16

Samenstelling
Chesterton 787 Sliding Paste is een  

uniek samengesteld materiaal dat voldoet 
aan de eisen van de moderne, bij hogere  
temperaturen draaiende apparatuur.  
Het bestaat uit een combinatie van  
organische en anorganische smerende  
componenten en is effectief bij  
temperaturen van -23 tot 538°C.

Door de geometrische bouw kunnen  
de vaste bestanddelen in 787 Sliding  
Paste over elkaar schuiven. Ze blijven  
onvervormd, zelfs bij de hoogste druk  
die ooit op de onderdelen of apparatuur  
zal worden uitgeoefend. Door de  
symmetrische opbouw kunnen de  
deeltjes extra hoge druk opnemen, in  
tegenstelling tot sommige organische  
materialen die het onder extreme  
belastingen begeven.

De in Chesterton 787 Sliding Paste  
gebruikte basisolie is puur synthetisch  
en verbrandt schoon zonder achterlating  
van een koolstof- of vernislaag op de  
onderdelen of de apparatuur. Omdat  
er geen producten op aardoliebasis in 
worden verwerkt ontstaan er geen  
reinigingsproblemen zoals het geval is  
met op aardolie gebaseerde producten.
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Gebruiksaanwijzing
Breng 787 Sliding Paste op de  

betreffende oppervlakten aan met een  
kwast of smeerpomp. Het product kan  
tevens worden opgebracht met een  
oliespuit. Gelijkmatig en zorgvuldig over  
de onderdelen en apparatuur verdelen  
waar frictie kan optreden.

Veiligheidsvoorschriften
Raadpleeg alvorens het product te  

gebruiken het blad met 
Veiligheidsinformatieblad SDS 
(Safety Data Sheet) of de 
toepasselijkeveiligheids voorschriften in 
uw omgeving.

Toepassingen
Geschikt in gebieden waar extreem  

hoge temperaturen optreden zoals bij  
smelten, smeden, metaalbewerking,  
glasindustrie, plasticindustrie, chemische  
en petrochemische industrie,  
krachtcentrales, metaalgieterijen, bij  
schoorstenen, voor rotatieovens, in de  
cementindustrie, de mijnbouw enzovoort.

787 is speciaal ontwikkeld voor gebruik  
op oppervlakken die onder extreem hoge  
druk staan. Hiertoe worden onder andere  
gerekend: staalkabels, hijskranen,  
overbrengingen van spoorwegwissels,  
en grote open drijfwerken van deuren  
en bruggen.
n Schachtmoeren, aanzetspillen en 

lineaire aandrijvers 
n Flensbouten en draadeinden met grote 

trekweerstand 
n Druklagers 

De technische gegevens zijn het resultaat van laboratoriumproeven en geven uitsluitend de algemene karakteristieken weer. A.W. CHESTERTON COMPANY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE 
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