
Informacja o produkcie 

 

Specjalne smary 

MOLYKOTE® P 40  

Przylepna pasta smarująca niezawierająca metali 
 

Przylepna pasta smarująca niezawierająca metali, która może być stosowana w 

każdym montażu i przy zadaniach o ciągłym smarowaniu połączeń szczególnie, gdy 

części są narażone na działanie środowiska korodującego, takiego jak rozpryski wody 

lub wilgotność. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Wspaniałe przyleganie 

• Dobra ochrona przed korozją 

• Dobra wodoodporność 

• Dobre właściwości przeciwścierne 

• Smarowanie podczas montażu i ciągłe 

• Nie zawiera metali 

• Niska klasa zanieczyszczenia wody 

 

ZASTOSOWANIE 

• Podłączenia montażowe i gwintowane, wałki wielowypustowe, montowanie 

łożysk. 

• Ciągłe smarowanie: różnych części w układzie hamulcowym, w cięgłach hamulca, 

śrubach prowadnic. Osie samochodów handlowych, krzywki i łożyska ślizgowe. 

Otwarte przekładnie. 

Aplikacje morskie. 

 



TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 

Szczegóły dla piszących specyfikacje: Wartości podane poniżej nie są przeznaczone do 

wykorzystania podczas przygotowywania specyfikacji. Należy skontaktować się z 

lokalnym przedstawicielem sprzedaży Dow Corning przed napisaniem specyfikacji 

odnośnie niniejszego produktu 

 
Metoda Testu* Parametr Jedn. Wyniki 
 Kolor  ciemnozielony 
 Konsystencja, gęstość, lepkość   
ISO 2137 Penetracja nierobocza mm/10 310-350 
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowego w 40oC (104oF) mm2/s 900 
 Temperatura   
 Zakres temperatury roboczej   
 -jako pasta: oC 

oF 
-40 do +230 
-40 do +446 

 -jako stały smar: oC 
oF 

-40 do +1200 
-40 do +2192 

 Test Deutsche Bahn AG 
- test mieszania w -35 oC (-31 oF) 

  
4 

DIN 51 805 Metoda Kesternich – pomiar przepływu 
przy - 30 oC (-22 oF) 

Mbar 960 

DIN 2176 Temperatura kroplenia oC 
oF 

Brak 
Brak 

 Zdolność obciążenia, ochrona przed zużyciem  
 Tester z czterema kulkami (VKA)   
DIN 51 350 pt. 4 Obciążenie spoiny N 3000 
DIN 51 350 pt. 5 Pęknięcia w wyniku zużycia pod 

obciążeniem 800 N 
mm 0,94 

 Korozja cierna (fretingową)  25 x 106

 Współczynnik tarcia   
 Test dopasowania nacisku (Press-Test)  0,12 
 Test śrubowy (Screw test) – µ gwintu  0,16 
 Test śrubowy (Screw test) – µ głowy  0,08 
SRV Optimol Wytrzymałość na drgania (oscylacje)  0,13 
 Ochrona przed korozją   
DIN 51 802 Metoda SKF-Emcor – stopień korozji  0 
 Test sprayu solnego h 500 

1. Współczynnik tarcia w podłączeniu śrubowym, M12 x 1,75; materiał 8,8, oksydowany. 
2. Obciążenie: 300 N, częstotliwość 50 Hz, amplituda: 0,5 mm; 2 godz. 
* ISO: International Standarisation Organisation 
DIN: Deutsche Industrie Norm 
 

 



STOSOWANIE 

Nakładanie 

Powierzchnie ślizgowe należy oczyścić. Pastę należy nakładać przy pomocy 

odpowiedniego pędzla, szmaty lub pistoletu do smaru. Nie należy mieszać z innymi 

smarami ani olejami. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA 

Informacja dotycząca bezpiecznego postępowania z tym 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 a także informacje odnośnie zagrożeń fizycznych i zagrożenia 

dla zdrowia. Karty charakterystyki dostępne są dostępne u lokalnego przedstawiciela firmy 

Dow Corning, u lokalnego dystrybutora lub pod lokalnym Dow Corning Global 

Connection.  

 

CZAS PRZYDATNOŚCI I PRZECHOWYWANIA 

Gdy produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 20oC (68oF) w oryginalnych nie 

otwartych pojemnikach, ma czas użytkowania 60 miesięcy od daty produkcji. 

 

OPAKOWANIE 

Niniejszy produkt jest dostępny w pojemnikach o różnych standardowych pojemnościach. 

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości można uzyskać w najbliższym biurze 

sprzedaży firmy Dow Corning lub u dystrybutora Dow Corning. 

 

OGRANICZENIA 

Niniejszy produkt nie był testowany na przydatność do zastosowania medycznego lub 

farmaceutycznego. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Aby wspomagać klientów w zakresie potrzeb dotyczących bezpieczeństwa, firma Dow 

Corning wdrożyła szerokie zarządzanie produktem oraz ma specjalistów pracujących w 

Zespole ds. Zdrowia, i Spraw Prawnych (PS&RC) na każdym obszarze. 



Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.dowcorning,com lub 

uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dow Corning. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI – PROSIMY O DOKŁADNE 

PRZECZYTANIE 

Informacja zawarta w niniejszej publikacji jest podawana w dobrej wierze i uważamy, że 

jest prawidłowa. 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 zastosowania nie mogą być uważane za ograniczenia jakiegokolwiek 

patentu. 

Dow Corning ponosi wyłączną odpowiedzialność jedynie za to, czy produkt spełnia 

specyfikację sprzedaży obowiązującą w czasie wysyłki. 

Wyłącznie stosowany środek zapobiegawczy oraz wyłączna odpowiedzialność za zerwanie 

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

wymiany produktu, który jak wykazano różni się od gwarantowanego. 

 

FIRMA DOW CORNING SZCZEGÓLNIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA WSZELKIE INNE WYRAŻONE LUB IMPLIKOWANE GWARANCJE, 

ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB 

PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA. 

 

FIRMA DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE 

PRZYPADKOWE LUB POWSTAŁE W KONSEKWENCJI USZKODZENIA. 

 

POMAGAMY W WYMYŚLANIU PRZYSZŁOŚCI™ 

 

www.dowcorning.com

http://www.dowcorning,com/
http://www.dowcorning.com/
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