
Informacja o wyrobie  
Środki specjalistyczne 
 
Właściwości     

- Doskonała odporność na 
korozję  

- Doskonałe właściwości 
smarne 

- Schnie w temperaturze 
pokojowej  

- Duża odporność na 
obciążenia i ścieranie 

 
Skład      

- Stały środek smarny – 
MOS2 

- Zagęszczacz organiczny 
- Inhibitor korozji   
- Rozpuszczalnik 

Molykote® 3402 C 
Powłoka przeciwcierna  
 
Schnąca na powietrzu powłoka przeciwcierna 
 
OPIS  
Molykote® 3402 C jest schnącą w temperaturze pokojowej powłoką 
przeciwcierną na bazie MOS2. Może być stosowana w szerokim 
zakresie temperatur. Molykote® 3402 C wiąże doskonałe 
smarowanie z odpornością na korozję.   
 
ZASTOSOWANIA 

- Mechanizmy sterujące i napędowe 
- Powierzchnie, prowadnie ślizgowe  
- Gwinty na osiach młotów pneumatycznych 
- Wrzeciona 

 
 
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 
Autorzy specyfikacji: Poniższe wartości nie są przeznaczone do wykorzystania na potrzeby specyfikacji. Przed 
sporządzeniem specyfikacji dotyczącej omawianego wyrobu należy skontaktować się z lokalnym biurem 
handlowym Dow Corning lub z jednym z ogólnoświatowych centrów obsługi klienta Dow Corning.

Norma Test  Jednostka  Wartość 
 
 
 
DIN 53211/3 
DIN 53217/2 
CTM 0242 I 
 
 
 
  
 
 
 
 
ASTM-D2625 
ASTM-D2714 
 
 
 
ASTM-D2714 
 
 
 
 
 
 
 

Kolor 
 
Właściwości fizyczne  
Lepkość w 20ºC (DIN3 cup) 
Gęstośc w 20ºC 
Zawartośc składników nie ulatniających 
Okres magazynowania 
Temperatury 
Czas schnięcia w 20ºC 
Czas utwardzania 
Czas utwardzania 
Zakres temperatur roboczych 
 
Właściwości przenoszenia obciążeń 
Falex –zdolność przenoszenia obciążeń 
LFW-1 (obroty)* 
F=2860N, n=72 min 
V=7,9m/min 
Liczba obrotów x1000 do µ=0,1 
LFW-1 (oscylacja)* 
F=900N, częstotliwośc=89,5 cykli/min 
Liczba cykli do µ=0,08 
Odporność 
Odpornośc radiacyjna 
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*- przygotowanie powierzchni - piaskowanie 
ASTM: American Society for Testing and Materials.  
DIN: Corporate Deutsche Industrie Norm.  
. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie powierzchni: Powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić przed nałożeniem powłoki.  
Powłoka: Fosforowanie i piaskowanie (180grid) podnosi adhezję i żywotność. 
Przed nakładaniem dokładnie wymieszać. Nakładać stosując tradycyjne metody nakładania smaru, tj. czysty pędzel lub poprzez 
natrysk- spray (po głebokim rozcieńczeniu), zanurzenie i odwirowanie.  
Rekomendowania grubość suchego filmu smarnego: od 5 do 20µm.  
 
Schnięcie i utwardzanie 
120 minut w 20ºC 
 
Rozcieńczalność 
Molykote® 3402 C można rozcieńczać przy użyciu rozcienczalnika Molykote® L13.  
Usuwanie starej lub zużytej powłoki: Molykote® L13 
 



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY OBSŁUDZE 
W niniejszym dokumencie nie zamieszczono informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu. Przed użyciem 
należy przeczytać karty bezpieczeństwa produktu i etykiety na pojemniku dotyczące bezpiecznego użycia, oraz informacje 
dotyczące zagrożeń fizycznych i zdrowia. Karta bezpieczeństwa produktu jest dostępna na stronie internetowej Dow Corning: 
www.dowcorning.com. Kopię można również uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego Dow Corning lub dystrybutora, 
albo dzwoniąc pod lokalny numer globalnego centrum obsługi klienta Dow Corning.  
 
OKRES TRWAŁOŚCI UŻYTKOWEJ I PRZECHOWYWANIE 
Podczas przechowywania w temperaturze poniżej 20ºC  w oryginalnie zapakowanych, nie otwartych pojemnikach, wyrób ma 
trwałość użytkową około 60 miesięcy od daty produkcji.  
 
OPAKOWANIE 
Wyrób jest dostępny w zasobnikach 500 g i w puszkach (pails) 5 kg. 
 
OGRANICZENIA 
Niniejszy wyrób nie był poddawany testom, ani nie zaleca się używania go jako odpowiedniego do zastosowań medycznych lub 
farmaceutycznych.  
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I ŚRODOWISKA 
Dla potrzeb wsparcia swoich klientów w zakresie potrzeb związanych z bezpieczeństwem wyrobu, przedsiębiorstwo Dow 
Corning posiada rozległą organizację Zarządzania Produktem oraz zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa produktu i 
zgodności z przepisami (PS&RC), dostępne w każdym rejonie.  
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej, www.dowcorning.com lub 
skonsultowanie się z lokalnym przedstawicielem Dow Corning. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ GWARANCJI – PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH 
TREŚCIĄ 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze i uznaje się je za ścisłe. Niemniej jednak z uwagi na 
fakt, że warunki i sposób wykorzystania naszych wyrobów są poza naszą kontrolą, niniejszych informacji nie należy 
wykorzystywać zamiast testów klienta mających stwierdzić, czy wyroby Dow Corning są bezpieczne, efektywne i całkowicie 
zadowalające dla zamierzonego końcowego zastosowania. Propozycji dotyczących zastosowania nie należy traktować jako 
próby pogwałcenia jakichkolwiek praw patentowych. 
 
Wyłączna gwarancja ze strony Dow Corning obejmuje to, że wyrób będzie spełniał warunki specyfikacji sprzedaży Dow Corning 
obowiązujące w dniu wysyłki. 
 
W przypadku niedotrzymania warunków gwarancji przez Dow Corning, nabywca ma prawo wyłącznie do zwrotu ceny zakupu 
lub wymiany dowolnego wyrobu, który okaże się odbiegać od ustalonych warunków technicznych objętych gwarancją.  
 
W SZCZEGÓLNOŚCI DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŹNIE LUB W DOROZUMIENIU, ZA 
ZDATNOŚĆ WYROBU DO OKREŚLONEGO CELU LUB RYNKOWOŚĆ.  
 
DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA PRZYPADKOWE LUB 
BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ NIEWŁAŚCIWEGO UZYTKOWANIA. 
 
We help you invent the future.TM 
 
www.dowcorning.com 
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