
Informacja o produkcie 

 

Specjalistyczne smary 

 

MOLYKOTE® 1102 

Smar 
Stosowany do kurków gazowych i kurków z połączeniami metalu, szkła i plastiku. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

• O wysokich właściwościach wodoodpornych 

• Nie ma temperatury kroplenia i dlatego nie topi się ani nie wycieka z punktów 

smarowania 

 

SKŁAD 

• Olej mineralny 

• Nieorganiczny zagęszczacz 

• Smary stałe 

 

ZASTOSOWANIE 

• Stosowany skutecznie do kurków odcinających gazu naturalnego linii głównych i 

bocznych w sprzęcie domowym, piecykach do gazu o działaniu ciągłym i w innym 

podobnym sprzęcie. 

• Do smarowania mniejszych kranów wykonanych z metalu, szkła lub plastiku. 

 

Dla piszących specyfikacje: Nie należy stosować podanych niżej wartości do tworzenia 

specyfikacji. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Dow Corning 

przed przystąpieniem do pisania specyfikacji tego produktu. 



TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 
Norma* Test Jedn. Wyniki 
 Kolor  czarny 

 Konsystencja, gęstość, lepkość   
DIN 51 818 Klasa konsystencji, NLGI1  ok. 3 
ISO 2137 Penetracja robocza mm/10 205-240 
ISO 2811 Gęstość w 20oC g/mm 0,96 
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowego w 40oC mm2/s 900 
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowego w 100oC mm2/s 42 

 Temperatura   
 Zakres temperatury roboczej oC 0 do + 160 

krótki termin + 220 
ISO 2176 Temperatura kroplenia oC brak 

 Zdolność obciążenia, ochrona przed 
zużyciem 

  

 Tester z czterema kulkami   
DIN 51 350 T.4 Obciążenie spoiny N 2100 
DIN 51 350 pt. 5 Pęknięcia w wyniku zużycia pod 

obciążeniem 800 N 
Maszyna Almen-Wieland 

mm 0,85 

 Zużycie prawidłowe OK. N 14500 
 Siła tarcia przy prawidłowym zużyciu N 1300 

 Oporność   
DIN 51 807 T.1 Wodoodporność, krok oceny 

statycznej 
 0-90 

DIN 51 808 Odporność na utlenianie, spadek 
ciśnienia 100 godz., 99oC 

bar 1,3 

 Oddzielenie oleju   
DIN 51 817 Test standardowy % 0,0 
1 National Lubricating Grease Institute 
* ISO: International Standarisation Organisation 
DIN: Deutsche Industric Norm 

 

STOSOWANIE 

Nakładanie 

Należy oczyścić powierzchnie stykające się. Jak zwykle postępuje się w przypadku 

smarów, nakładać przy pomocy szczotki, szpachli, pistoletu lub automatycznego 

urządzenia. Smar może być stosowana również w centralnym systemie smarowania. Jeżeli 

występują plastiki lub elastomery należy wykonać testy zgodności czy nie występuje 

puchnięcie i ......................(brak kolejnej strony) 

 

 



  


	Informacja o produkcie
	Specjalistyczne smary

	MOLYKOTE® 1102
	WŁAŚCIWOŚCI
	SKŁAD
	ZASTOSOWANIE
	TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI
	Konsystencja, gęstość, lepkość
	Temperatura
	Oporność
	Oddzielenie oleju


	STOSOWANIE
	Nakładanie



	ABS Serwis: ABS Serwis - Al.Spółdzielczości Pracy 47; 20-147 Lublin         tel.601444149          www.molykote.lublin.pl        abs@lu.onet.pl


