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Informacja o produkcie  Molykote®41 Smar  do łoŜysk pracujących w bardzo wysokich temperaturach  
 
CECHY 
Smary do łoŜysk , części przeciwciernych oraz części plastikowych i gumowych • Odporność na utlenianie, 
wilgoć i korozyjną atmosferę 
• Obojętność 
• Dobra odporność na ścinanie 
• Szeroki zakres temperatur pracy: 
41 smar do łoŜysk pracujących w bardzo wysokich temperaturach:: 0 do 550°F (-18 to 288°C) 
ZASTOSOWANIA 
Molykote 41 uŜywany jest do smarowania łoŜysk kulowych pracujących pod lekkim lub umiarkowanym 
obciąŜeniem.  pracujących w bardzo wysokich temperaturach: 
• ŁoŜyska przeciwcierne urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze • ŁoŜyska przenośników 
piecowych • ŁoŜyska kół wózków pieców suszarniczych rdzeni • Układy przenoszące regulatorów w 
turbinach parowych • Wyłączniki noŜowe zasilania elektrycznego • Złącza gniazdowo kulowe izolatorów 
elektrycznych • Silniki turbin samolotowych 
SKŁAD  • Zagęszczony olej silikonowy 
 
Smar te nie zmiękcza ani nie oddziałuje na większość tworzyw sztucznych i jest uŜywany do smarowania 
plastikowych przekładni, łoŜysk i krzywek, a takŜe części metalowych i gumowych. Odporność na 
utlenianie - smary Dow Corning do łoŜysk są zalecane do uŜytku w jednostkach, które muszą zachować 
gotowość do pracy, gdy są poddawane nie tylko niskim i wysokim temperaturom podczas pracy, lecz takŜe 
skrajnie niesprzyjającym warunkom pogodowym i utlenianiu. 
TYPOWE WŁA ŚCIWO ŚCI  
 
Typowe właściwości 
1.Stojący barwnik zmienia kolor: zmiana koloru nie ma wpływu na zdatność smaru do uŜytku.  
2.Określono za pomocą aparatu opisanego w MIL-S-8660B.  
3.Wartości dla 392°F (200°C). 
4.Szacowany zakres temperatur pracy w oparciu o recepturę produktu i badania laboratoryjne. Rzeczywisty 
zakres temperatur pracy zaleŜy od innych czynników, w tym o5d środowiska danego zastosowania. 
Maksymalne wartości Dn są przybliŜone i róŜnią się znacznie w zaleŜności od temperatury, obciąŜenia i 
typu łoŜyska. 
 
 
 
 
 
 
 
SPOSÓB UśYCIA 
Typowe metody nakładania smaru - za pomocą pędzla, smarownicy tłokowej lub automatycznego układu - 
są odpowiednie do stosowania ze smarami łoŜyskowymi Dow Coming. Badania laboratoryjne i raporty 
techniczne wskazują, Ŝe preferowane są "wysokowydajne” smarownice dostępne u takich producentów jak 
Lincoln-St. Louis. 
UWAGA: NaleŜy zawsze zwracać szczególną uwagę, aby do smaru nie przedostawały się 
zanieczyszczenia. Smary naleŜy pakować za pomocą czystej metalowej lub ebonitowej szpachelki. 
OGRANICZENIA DOTYCZ ĄCE STOSOWANIA 
Smarów nie naleŜy nakładać na powierzchnie przeznaczone do malowania. Smarów nie naleŜy stosować w 
łoŜyskach z metali Ŝelaznych pracujących pod wysokimi obciąŜeniami, szczególnie tam, gdzie występuje 
tarcie suwne. 
Smar do łoŜysk pracujących w bardzo wysokich temperaturach Dow Corning 41 - łoŜyska pracujące w 
bardzo wysokich temperaturach naleŜy często sprawdzać, aby nie dopuścić do wyschnięcia smaru. Jeśli do 



tego dojdzie, moŜna dodać więcej smaru, lub zregenerować stary smar przez dodanie płynu Dow Corning 
710 . 
Produkty nie zostały przetestowane, ani nie są zalecane do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. 
 
PRZECHOWYWANIE I DOPUSZCZALNY OKRES SKŁADOWANIA 
Przy przechowywaniu w temperaturze maks. 90°F (32°C) . moŜna przechowywać przez 60 miesięcy od 
daty produkcji. Data przydatności do uŜycia znajduje się na opakowaniu. 
OPAKOWANIA 
100g – 64,05zł netto       1 kg 351,75 netto   5 kg    313,95 netto za 1kg  25 kg  243,60 netto za 1 kg 
Lublin  20.08.2006 
 
KARTA BEZPIECZE ŃSTWA PRODUKTU JEST DOSTĘPNA U LOKALNEGO 
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO - ABS Serwis  
 
GWARANCJA – PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTA Ć 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiane są w dobrej wierze, z przekonaniem, Ŝe są 
dokładne. JednakŜe, poniewaŜ warunki i metody stosowania naszych produktów leŜą poza naszą kontrolą, 
niniejsze informacje nie zastępują prób, które klient powinien przeprowadzić, aby ustalić, czy produkty 
firmy Dow Corning są bezpieczne, skuteczne, oraz czy w pełni odpowiadają wymogom zamierzonego 
zastosowania. 
Firma Dow Corning gwarantuje jedynie, Ŝe produkt będzie spełniać specyfikacje handlowe firmy Dow 
Corning obowiązujące w momencie wysyłki, Wyłącznym zadośćuczynieniem dla klienta z tytułu 
naruszenia takiej gwarancji jest zwrot ceny zakupu lub wymiana produktów, które nie spełniają 
gwarantowanych parametrów. Firma Dow Corning niniejszym wyklucza wszelkie inne wyraźne lub 
domniemane gwarancje przydatności do określonego celu lub pokupności. Jeśli firma Dow Corning nie 
dostarczyła Państwu wyraźnej, naleŜycie podpisanej aprobaty dla danego zastosowania, firma Dow 
Corning nie będzie ponosić odpowiedzialności za Ŝadne szkody przypadkowe lub wtórne. Sugerowanych 
zastosowań nie naleŜy traktować jako nakłaniania do naruszania praw patentowych 
 


