
Informacja o produkcie 

 

Specjalistyczne smary 
 

Dow Corning BR2-Plus Multi-Purpose E.P 

 

Typ 

Smar litowo-mydlany z specjalnymi dodatkami zawierającymi MoS2. 

 

Forma fizyczna 

Smar NLGI #2 

 

Specjalne właściwości 

Przydatny do stosowania w szerokim zakresie temperatur; charakteryzuje się dobrą 

odpornością na utlenianie i działanie zimnej i gorącej wody; ma dobre właściwości 

przeciwkorozyjne. 

 

Główne zastosowanie 

Może być stosowany wszędzie tam, gdzie zwykle stosowany jest smar uniwersalny jak 

również do zastosowania w warunkach o wysokim ciśnieniu. 

 

(brak pierwszej str.-to jest ciąg dalszy) 

 i zawartość MoS2, w połączeniu z dodatkami wysokoefektywnymi w krańcowych warunkach 

ciśnieniowych. 

 

Smar ma bardzo szeroki zakres zastosowań i jest dobrze dopasowany do stosowania do łożysk 

ślizgowych i tocznych, jak również do innych elementów maszynowych, wymagających 

smarowania. Nadaje się zarówno do pracy pod wysokim obciążeniem, jak również z dużą 

szybkością lub z małą szybkością i przy ruchu postępowo-zwrotnym. 

Pod obciążeniem, graniczna warstwa smaru zawierająca MoS2, jest utworzona ze smaru na 

powierzchniach ślizgowych tak, że jest dostępne smarowanie awaryjne. 



Nawet jeżeli występuje bardzo wysokie ciśnienie na powierzchni w zakresie smarowania 

granicznego, smar uniwersalny Dow Corning BR2-Plus Multi-Purpose E.P obniża 

współczynnik tarcia i zmniejsza zużycie na styku metalu z metalem. To istotnie poprawia 

warunki pracy poprzez obniżone tarcie i zużycie. 

 

Smar uniwersalny Dow Corning BR2-Plus Multi-Purpose E.P zapewnia: 

• Obniżone zużycie 

• Smarowanie awaryjne 

• Wyższą niezawodność działania 

• Wydłużone okresy smarowania, nawet przy dużym obciążeniu i trudnych warunkach 

smarowania 

 

............. woda. Dodatkowo materiał ma dobre właściwości przeciwkorozyjne i dobrą zdolność 

wypompowania w automatycznym sprzęcie dozującym i w centralnych systemach 

smarowania, niezależnie od długości linii podawania smaru. 

 

ZASTOSOWANIA 

Smar uniwersalny Dow Corning BR2-Plus Multi-Purpose E.P może być stosowany wszędzie 

tam, gdzie zwykle jest stosowane smarowanie w zalecanym zakresie temperatur. Zwykle 

zastosowanie obejmuje: 

• Wszystkie typy łożysk tocznych 

• Łożyska ślizgowe i prowadnice 

• Złącza i wałki wielowypustowe 

• Wrzeciona gwintowane i małe przekładnie o niedużej szybkości 

• Łożyska narażone na działanie silnych obciążeń uderzeniowych lub narażone na 

ciężkie warunki atmosferyczne 

• Smarowanie obudowy silników samochodowych 

• Łożyska kół 

 

Do smarowania w krańcowo ciężkich warunkach roboczych, działaniu chemikaliów i 

krańcowych temperatur, zalecane są inne smary Dow Corning. Należy skontaktować się z 

lokalnym przedstawicielem Dow Corning po dodatkowe informacje. 

 



TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 

 

Wartości podane poniżej nie są przeznaczone do użycia podczas stosowania specyfikacji 
 Kolor………………………………………………………………………………………Czarny
 Baza smaru…………………………………………………………Mydło litowe/olej mineralny
 Zawartość stałego smaru, procent……….………………………………………………………3
ASTM D217 Penetracja, mm/10 (W-60)……………………………………………………………………280
 Konsystencja, Numer NLGI…………………………………………………………………….2
 Lepkość bazy smaru przy 38oC (100oF), SUS………………………………………………..725
ASTM D566 Temperatura kroplenia, oC (oF)…………………………………………………………200 (390)
 Zakres temperatury roboczej, przybliżony, oC (oF)………………………-30 do 130 (22 do 266)
ASTM D 1264 Wypłukiwanie wodą, procent………………………………………………………………...2,25
Dla piszących specyfikacje: Proszę uzyskać specyfikacje sprzedaży Dow Corning dla powyższych 
produktów z firmy i użyć je jako podstawę do tworzenia własnych specyfikacji. Można je uzyskać z biura 
sprzedaży Dow Corning lub biura obsługi klienta firmy Dow Corning. Zadzwoń pod nr: (517) 496-6000. 
 

Typowe właściwości  
ASTM D 2509 Test czterech kulek obciążenia spoiny, N……………………………………………………3200
ASTM D 2255 Średnica uszkodzenia zużycia w teście czterech kulek, 1 godz./40kg/167 oF, mm……...…...0,16
 Maksymalna wartość DN1, wielkość otworu mm x obr/min……………………………..250 000
Fed Std 791 Tworzenie zacieków w 100oC (212oF), procent………….……………………………………0,5
Metoda 321.1 Parowanie w 100oC (212oF), procent……………………………………………………………0
DIN 51802 Test korozji, Emcor………………………………………………………………  0, brak korozji
1 Maksymalne wartości DN są przybliżone i mogą znacznie różnić się w zależności od temperatury, obciążenia i 
typu łożyska. 
 

OGRANICZENIA 

Nie nadaje się do zastosowania medycznego 

 

STOSOWANIE 

Należy nakładać smar uniwersalny Dow Corning BR-2Plus Multipurpose tak jak wszystkie 

smary. 

Wewnętrzne powierzchnie łożysk należy wypełnić smarem. Jednakże pozostała przestrzeń 

obudowy powinna być wypełniona jedynie do połowy smarem. Dla łożysk poruszających się 

powoli, obudowa może być wypełniona do pełna. (Należy postępować zgodnie z instrukcjami 

producenta łożysk tocznych). 

 

Do łożysk ślizgowych smar należy pompować dopóki z łożyska nie zostanie wypchnięty stary 

smar. (Smar uniwersalny Dow Corning BR2-Plus Multipurpose E.P nie może być mieszany 

ze smarami na innej bazie mydlanej). 

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Brak. 



PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU 

Smar uniwersalny Dow Corning BR2-Plus Multipurpose E.P ma okres przydatności do 

użytku 60 miesięcy od daty produkcji. 

 

OPAKOWANIE 

Smar uniwersalny Dow Corning BR2-Plus Multipurpose E.P dostarczany jest w tubkach 

zawierających 397 g (14 oz), kartridżach o poj. 417 ml (14 fl.oz), kubłach o poj. 15,9 kg (35 

lbs) oraz bębnach o poj. 54,4 kg (120 lbs) i 181,4 kg (400 lbs). 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z NINIEJSZYM 

PRODUKTEM NIE JEST ZAWARTA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. PRZED 

UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ KARTY CHARAKTERYSTYKI 

PRODUKTU I MATERIAŁU ORAZ ETYKIETY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA 

OPAKOWANIACH, DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ORAZ 

INFORMACJE ODNOŚNIE ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I ZAGROŻENIA DLA 

ZDROWIA. KARTY CHARAKTERYSTYKI DOSTĘPNE SĄ U LOKALNEGO 

PRZEDSTAWICIELA FIRMY DOW CORNING LUB DYSTYBUTORA, MOŻNA TEŻ 

PISEMNIE/TELEFONICZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA FIRMY 

DOW CORNING. 

 

OGRANICZONA GWARANCJA - PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE 

Fimra Dow Corning uważa, że informacja zawarta w niniejszej publikacji jest podawana w 

dobrej wierze, jest prawidłowa i jest dokładnym opisem typowej charakterystyki produktu lub 

produktów. Jednakże, należy do obowiązków klienta dokładne sprawdzenie czy niniejszy 

produkt jest przydatny do zastosowania i określić jego wydajność, skuteczność i 

bezpieczeństwo. 

 

Jednakże, ponieważ warunki i metody zastosowania naszych produktów nie podlegają naszej 

kontroli, niniejsza informacja nie powinna być stosowana w zastępstwie testów klienta w celu 

zapewnienia, czy produkty Dow Corning są bezpieczne, skuteczne i całkowicie zadawalające 

w zamierzonym zastosowaniu. Sugestie dotyczące zastosowanie nie mogą być uznane za 

naruszenie jakiegokolwiek patentu. 



Jeżeli firma Dow Corning nie dostarczy podpisanej specyficznej gwarancji na piśmie 

odnośnie szczególnego zastosowania, jedyną gwarancją udzieloną przez Dow Corning jest to, 

że dostarczone produkty, w momencie dostawy, zgodne są z aktualnymi handlowymi 

specyfikacjami Dow Corning. FIRMA DOW CORNING SZCZEGÓLNIE NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE INNE WYRAŻONE LUB IMPLIKOWANE 

GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY 

LUB PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA. 

Wyłącznie stosowany środek zapobiegawczy oraz wyłączna odpowiedzialność za zerwanie 

gwarancji ograniczone są do zwrotu kwoty zakupu lub wymiany produktu, lub też wymiany 

produktu, któremu wykazano, że różni się od gwarantowanego. Firma Dow Corning 

jednoznacznie nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia w wyniku wypadku lub 

powstałe w konsekwencji stosowania produktu.  
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