
 
 

Informacje o produkcie 

Smary         MOLYKOTE Cu-7439 
Specjalistyczne      Paste 

    Pasta z miedzią do smarowania części narażonych na wysokie 
temperatury, wysokie ciśnienia i wpływ korozji    

 
 
 
 
 
 
 

CECHY 
• Szeroki zakres temperatur 

pracy 
• Dobra odporność na wysokie 

ciśnienia 
• Bardzo silnie przywierająca i 

odporna na wypłukanie 
• Dobra ochrona antykorozyjna 
• Niskie odparowanie 
• Nie posiada punktu topnienia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                    

Norma   
  
  
ISO 2137  
ISO 53217 
DIN 51 562 
  

  
  
ISO 2176  
  

  
DIN 51 350 pt.4
DIN 51 350 pt.5
  
  
  

  

DIN 51807 pkt.1
 
  
DIN 52802 
           

SKŁAD 
• Proszek miedziowy 
• Częściowo 

syntetyczny olej 
• Inhibitor 
 
ZASTOSOWANIE 
• Nadaje się doskonale do smarowania w strefach gdzie potrzebna jest ochrona przed

wodą, parą i korozją, np. mechanizmy hamulców,. Uszczelnienia kołnierzy, wkręty 
tłumików samochodowych. 
TYPOWE WŁASNOŚCI 
Autorzy specyfikacji: Dane te nie mogą być użyte do  tworzenia specyfikacji. Proszę 
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu utworzenia takich specyfikacji produktu. 

                                                                                                                          

Test    Jednostka  Wartość                
Kolor       Czarny 
Konsystencja, gęstość, lepkość 
Penetracja bez obciążenia  mm/10   280-310  
Gęstość przy 20 ºC  g/ml   1.0 
Lepkość oleju podst. przy 40 ºC mm2/s   1100 
 
Temperatury 
Zakres temperatur roboczych ºC       -30 do + 650 
       Skuteczność pasty 
       do 300 
Punkt kroplenia   ºC   Nie posiada 

 
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy 
Tester 4-kulowy  

 Obc. do zespawania  N   2500 
 Wżery zużyciowe pod obc. 800 N mm   1.0 

Almen Wieland test 
Obc. OK.    N   >20000 

 Współczynnik tarcia 
Test Press-Fit µ =      0.07  
Test śrubowy: 
Współczynnik tarcia połączenia gwintowego 
M12, 8.8 powierzchnia czerniona 
-µ gwint       0.17 
-µ łeb       0.1 
 
Moment inicjujący zerwanie  Nm   110 
(M12 moment pocz. Ma=80 Nm 
 i ogrzewane do 300 C, 21 h,  
materiał śrub: C45, 8.8., mat. nr. 1.0503)  
 
Odporność     

 Odporność na wodę, test statyczny, szacunkowo  1-90   

Ochrona przeciw korozyjna                                                       
Metoda SKF –Emcor   

      Stopień korozji      0 



 
SPOSÓB UŻYCIA 
Jeśli to możliwe pow. Kontaktu powinny zostać 
oczyszczone. Potem nanosić pastę pędzlem 
lub szmatką. MOLYKOTE Cu-7439 może być 
używany w smarownikach centralnych 
systemach smarowania. 

INFORMACJE  O 
BEZPIECZEŃSTWIE DLA 
ZDROWIA I ŚRODOWISKA 
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do 
bezpieczeństwa Dow Corning posiada 
zorganizowany system zaopatrzenia oraz 
Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i 
Środowiska, której specjaliści dostępni są 
na każdym terenie. 
 
Dalsze informacje dostępne są u twojego 
lokalnego dystrybutora. 

 
 
 

INFORMACJE  
Przed użyciem powinno się otrzymać Karty 
Bezpieczeństwa Produktu od lokalnego 
dystrybutora Dow Corning. 
 
UWAGA : Przed użyciem, przeczytaj Kartę 
Informacyjną, Kartę Bezpieczeństwa i tabliczki 
na opakowaniach po to by zachować 
bezpieczeństwo, a także inne informacje o 
własnościach fizycznych i konsekwencjach dla 
zdrowia 

OGRANICZONA GWARANCJA 
PROSZĘ DOKŁADNIE 
PRZECZYTAĆ 
 
Informacja tu zawarta jest podana w 
dobrej wierze i oparta na wiarygodnych 
badaniach. Jakkolwiek z powodu 
warunków i metod zastosowań naszych 
produktów będących poza naszą 
kontrolą informacja  ta nie może być 
użyta jako rękojmia, że produkty Dow 
Corning są zawsze odpowiednie w 
waszych szczególnych zastosowaniach. 
Gwarancja sprzedażna Dow Corning 
mówi, że produkt spełnia wymagania 
zawarte w specyfikacji. Twoim 
nadzwyczajnym środkiem w razie 
niedotrzymania gwarancji jest 
refundacja kosztów zakupu lub zamiana 
produktu, który różni się od 
gwarantowanego. 
DOW CORNING ODMAWIA 
WYRAŹNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH 
SUGESTIE GWARANCJI NA SPOSÓB 
UŻYCIA  PRODUKTU CHYBA ŻE 
UDZIELI PISEMNEJ GWARANCJI NA 
JEGO ZASTOSOWANIE. 
 DOW CORNING ZRZEKA SIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
INCYDENTALNE LUB CIĄGŁĘ 
ZNISZCZENIA. PROPOZYCJE 
ZASTOSOWAŃ NIE POWINNY BYĆ 
TRAKTOWANE JAKO ZAMIAR 
NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK 
PATENTÓW. 

TERMIN PRZYDATNOŚCI I 
MAGAZYNOWANIE 
Jeśli produkt przechowywany jest w temp 
poniżej 20 °C w oryginalnym zamkniętym 
pojemniku jego termin przydatności wynosi
60 miesięcy od daty produkcji 
 
Dow Corning gwarantuje przydatność do 
użytku do momentu upływu daty 
wskazanej na tabliczce na opakowaniu. 
Data ta przedstawiona jest za pomocą liter 
„EXP” (znaczy Expiry) poprzedzających 4 
cyfry, które oznaczają ostatni dzień 
miesiąca i rok. Np. „EXP 03/99” oznacza 
używalność do 31 Marca 1999. 

PAKOWANIE 
Produkt dostępny jest w różnych  
standardowych opakowaniach. Szczegółowe 
dane o rozmiarach opakowań można otrzymać 
z lokalnego biura lub od dystrybutora Dow 
Corning. 

OGRANICZENIA 
Produkt ten nie został przetestowany ani 
przedstawiony jako odpowiedni do 
zastosowań farmaceutycznych. 
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