
Informacja o produkcie 

 

 

Specjalne smary 

MOLYKOTE® D 

Pasta 
 

Jasna, stała pasta do smarowania bloków i docierania części metalowych 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Wysoka zdolność przenoszenia obciążenia 

• Zapobiega drganiom ciernym i zatarciu 

• Dobra ochrona przed korozją 

• Wspaniała ochrona przed zacieraniem i korozją cierną  

• Czystość 

 

SKŁAD 

• Zagęszczacz 

• Olej mineralny 

• Stałe smary 

 

ZASTOSOWANIE 

• Do powierzchni ślizgowych i ciernych narażonych na ciężkie obciążenia, 

wymagające „czystego” smarowania, szczególnie przy niskich szybkościach i jako 

smar przy docieraniu. 

• Skuteczne, na przykład, do wielu styków ciernych elektrycznych i domowych 

urządzeń, maszyn do pakowania i biurowych, aparatur precyzyjnych, maszyn 

przemysłu spożywczego i napoi, jak również do maszyn włókienniczych i 

plastików. 



• Tam gdzie jest niemożliwe smarowanie cienką warstwą, zalecane jest stosowanie 

białej uniwersalnej pasty smarnej MOLYKOTE® DX. Może być również 

aplikowana pędzlem lub szmatą, a nawet może być nakładana pistoletem do 

smarów. 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 

Dla piszących specyfikacje: Podane wartości nie są przeznaczone do wykorzystania 

podczas przygotowywania specyfikacji. Należy skontaktować się z lokalnym 

przedstawicielem sprzedaży Dow Corning przed napisaniem specyfikacji odnośnie 

niniejszego produktu 

 
Norma Test Jedn. Wyniki 
 Kolor   Biały 
 Penetracja, gęstość   
ISO 2137 Penetracja nierobocza mm/10 250-280 
 Gęstość w 20oC (68oF) g/ml 1,2 
 Temperatura   
 Zakres temperatury roboczej oC -25 do +250 
  oF -13 do +482 
 Zdolność obciążenia, ochrona przed zużyciem, okres użytkowania  
 Tester z czterema kulkami (VKA)   
DIN 51 350 pt. 4 Obciążenie spoiny N 2600 
 Pęknięcia w wyniku zużycia pod obciążeniem 800 N 

Maszyna Almen-Wieland 
 1,08 

 Obciążenie prawidłowe N 20000 
 Współczynnik tarcia   
 Test dopasowania nacisku (Press-FIT) µ -  0,10, bez 

grzechotania 
 Oporność   
DIN 51 807 pt. 1 Opór wody (opór hydrodynamiczny), statyczny, ocena  1-90 
 Ochrona przed korozją   
DIN 51 802 Metoda SKF-Emcor    
 Stopień korozji   0 
Deyber Korozja cierna cykle 36 x 106

*DIN: Deutsche Industrie Norm  
ISO: International Standarisation Organisation 
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