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WŁAŚCIWOŚCI 

• szeroki zakres temperatur 
stosowania 

• tolerowany przez wiele tworzyw 
sztucznych i elastomerów 

•  spełnia wymagania przepisów 
21 CFR 178.3570 FDA i odpowiada 
USDA klasie H1 dla środków 
smarowniczych, które mogą 
wchodzić w przypadkowy kontakt z 
żywnością 

• całkowicie syntetyczny olej bazowy 

• biały kolor 

• dostępny w klasie konsystencji 
NLGI 1 i 2 

 
ZALETY 

• dzięki swojemu składowi 
gwarantuje dużą możliwość 
obciążeń, lepszą odporność na 
zużycie i dłuższą żywotność niż 
zwykłe środki smarownicze na 
bazie olejów mineralnych 

• dobrze tolerowany przez większość 
technicznych i przemysłowych 
materiałów, w tym wiele tworzyw 
sztucznych i rodzajów gumy 

• wyśmienity moment obrotowy w 
ujemnej temperaturze 

• G-4501 należy do klasy 
konsystencji 1 NLGI i dzięki temu 
jest odpowiedni do automatycznych 
urządzeń dozujących 

 
SKŁAD 

• olej bazowy PAO 

• aluminiowy zagęszczacz 
kompleksowy 

• wzmocnione działanie przez 
dodatek politetrafluoroetylenu 
(PTFA=teflon) 

MOLYKOTE® G–4500/G–4501 
Syntetyczny smar uniwersalny 
Biały smar syntetyczny klasy spożywczej 
 
ZASTOSOWANIE 

• Biały, syntetyczny smar ogólnego stosowania, który nadaje się do łożysk tocznych i 
ślizgowych, czopów obrotowych, krzywek, prowadnic zwykłych, prowadnic 
ślizgowych, śrub napędowych, kół zębatych, wałów wpustowych i innych części 
maszyn. 

 
TYPOWE WŁAŚNOŚCI 
Informacja dla autorów specyfikacji: Podane poniżej wartości nie są przeznaczone do wykorzystania 
przy sporządzaniu specyfikacji produktu.  
Przed przystąpieniem do sporządzania specyfikacji dotyczącej tego produktu prosimy skontaktować 
się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Dow Corning.  

ASTM* Cecha Jednostka Wartość  

   G-4500 G-4501 

 Konsystencja, lepkość, gęstość    

DIN 51 818 Klasa konsystencji NLGI  2 1 

ASTM D217 Penetracja w temp. 25°C (77°F) (W/60) mm/10 265-295 310-340 

ASTM D445 Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C 
(104°F) 

cSt 100 100 

ASTM D445 Lepkość oleju bazowego w temp. 100°C 
(212°F) 

cSt 14,4 14,4 

ISO 2811 Gęstość w temp. 25°C (77°F) g/ml 0,84 0,83 

 Temperatura    

 Zakres temperatur (około) °C od -40 
do 150 

od -40 
do 150 

  °F od -40 
do 302 

od -40 
do 302 

ASTM D2265 Temperatura kroplenia °C >270 >260 

  °F >518 >500 

FD 791-32/2 Wydzielanie oleju w wysokich 
temperaturach, 24 godziny, 100°C (212°F) 

% masy 3,1 4,7 

FD 791-32/2 Strata wskutek odparowania po 24 godzinach
w temp 100°C (212 °F) 

 % masy 0,4 0,5 

ASTM D4693 Moment obrotowy w temperaturze ujemnej 
-40°C (-40°F) 

Nm 0,9 0,7 

 Przenoszenie obciążeń, ochrona zużycia, prędkość 

ASTM D2266 Metoda czterokulowa, obciążenie 
zespawania, 40 kg, 1200 min-1

mm 0,5 0,5 

ASTM D2596 Metoda czterokulowa, obciążenie 
zespawania, co najmniej 

N >3.100 >3.100 

ASTM D2509 Właściwości smarne metodą Timkena, 
obciążenie DN, łożysko-ID (mm)×(min-1), 
wartość szacunkowa 

kg >18 
 
235.000 

>18 
 
325.000 

*ASTM: American Society for Testing and Materials. 
ISO: International Standardisation Organisation. 
DIN: Deutsche Industrie Norm 

 



 
OPIS 
Syntetyczne, uniwersalne smary 
MOLYKOTE G-4500/G-4501 są 
dostosowane do przenoszenia wysokich 
obciążeń i wykazują następujące zalety: 
Dysponują szerokim zakresem 
temperatur stosowania i są tolerowane 
przez szeroką paletę materiałów. Oba 
smary zagęszczone są kompleksem 
aluminiowym i zawierają białe środki 
smarownicze. Mogą być stosowane do 
smarowania łożysk, przekładni, 
łańcuchów i mechanizmów ślizgowych 
w maszynach stosowanych w 
przetwórstwie środków spożywczych. 
 
INSTRUKCJA 
STOSOWANIA 
Nanosić w sposób konwencjonalny, tj. 
czystym pędzlem, praską smarową lub 
za pomocą ręcznego bądź 
automatycznego urządzenia dozującego. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Informacje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania produktu nie są dołączane 
do produktu.  
Przed rozpoczęciem użytkowania należy 
przeczytać karty danych dotyczących 
bezpiecznego użytkowania produktu 
oraz zapoznać się z treścią 
umieszczonych na pojemnikach etykiet 
ostrzegawczych, zawierających 
informacje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania produktu oraz informacje 
dotyczące zagrożeń dla zdrowia i 
środowiska.  
Karty danych dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania produktu 
dostępne są na stronie internetowej 
firmy Dow Corning pod adresem 
www.dowcorning.com.  
oraz w lokalnym przedstawicielstwie 
firmy Dow Corning. Można je również 
zmówić telefonicznie w lokalnym Dow 
Corning Global Connection. 
 
OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU 
I PRZECHOWYWANIE 
W przypadku magazynowania w  
przypadku przechowywania w 
oryginalnych zamkniętych pojemnikach, 
w temperaturze nie przekraczającej 
40°C (104°F), okres przydatności 
produktu do użytku wynosi 60 miesięcy 
od daty produkcji. 
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
Niniejszy produkt dostępny jest w 
różnych standardowych wielkościach 
opakowań. 

Bliższe informacje o dostępnych 
wielkościach pojemników można 
otrzymać w najbliższym 
przedstawicielstwie handlowym firmy 
Dow Corning lub u partnera 
handlowego firmy. 
 
OGRANICZENIA  
Niniejszy produkt nie został 
przebadany pod kątem przydatności do 
zastosowań medycznych lub 
farmaceutycznych ani nie jest 
przedstawiany jako produkt nadający 
się do tego typu zastosowań. 
 
INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ 
DLA ZDROWIA I 
ŚRODOWISKA  
Ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa wyrobu należy 
zwracać do się naszej Organizacji ds. 
Zarządzania Produktami (Produkt 
Stewardship) lub do regionalnych 
oddziałów Zdrowia, Ochrony 
Środowiska i Prawa. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na ten 
temat prosimy odwiedzić naszą stronę 
internetową www.dowcorning.com lub 
skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Dow Corning. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
OGRANICZONEJ 
GWARANCJI – PROSIMY O 
DOKŁADNE ZAPOZNANIE 
SIĘ Z ICH TREŚCIĄ 
Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie oferowane są w dobrej 
wierze i w przekonaniu o ich 
dokładności. Jednak ze względu na to, 
że warunki i sposoby użytkowania 
naszych produktów znajdują się poza 
naszą kontrolą, informacji zawartych w 
niniejszym dokumencie nie należy 
wykorzystywać w zastępstwie 
wykonywanych przez klienta testów, 
których celem jest upewnienie się, czy 
produkty firmy Dow Corning są 
bezpieczne, skuteczne i nadają się 
całkowicie do zamierzonego użytku. 
Proponowane zastosowania nie 
powinny być uważane za zachętę do 
naruszania jakichkolwiek praw 
patentowych. 
 

Wyłączna gwarancja udzielana przez 
firmę Dow Corning ogranicza się do 
zagwarantowania, że produkt spełnia 
obowiązujące w chwili wysyłki 
specyfikacje handlowe określone przez 
firmę Dow Corning. 
 
Wyłączne zadośćuczynienie i jedyna 
odpowiedzialność firmy Dow Corning z 
tytułu naruszenia gwarancji ogranicza się 
do zwrotu ceny zakupu lub do wymiany 
produktu, którego właściwości okażą się 
różne od gwarantowanych. 
 
FIRMA DOW CORNING W SPOSÓB 
JEDNOZNACZNY NIE UDZIELA 
ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO 
KONKRETNEGO CELU LUB 
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY. 
 
FIRMA DOW CORNING NIE PONOSI 
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE 
LUB WTÓRNE.  
 
WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™ 
 
www.dowcorning.com 
www.molykote.com 
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