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Informacja o produkcie  

Specjalne smary  
MOLYKOTE® PG 30 L  
MOLYKOTE® EM 30 LG  
Smary o wysokiej wydajności  
Smary o wysokiej wydajności do połączeń plastiku/plastiku, plastiku/metalu oraz 
gumy/metalu obejmujące ruchy wolne i średnio-szybkie oraz średnie do cięŜkich obciąŜeń.  
WŁA ŚCIWO ŚCI  

 • Nie zawiera ołowiu ani niklu  
 • Znaczna zgodność przenoszenia obciąŜenia  
 • Odpowiednie nasmarowanie długoterminowe w wyniku małego parowania i nieznacznej 

tendencji do oksydacji  
 • Niski współczynnik tarcia  
 • Zgodny z większością plastików oraz elastomerów  
 • MOLYKOTE EM 30 LG ma identyczne dane techniczne jak MOLYKOTE PG 30 LG, 

róŜni się jedynie jasnozielonym kolorem  
 
SKŁAD  

 • Polialfaolefiny (PAO)  
 • Mydło litowe  
 • Stałe smary  

 
ZASTOSOWANIE  

 • Przydatny do smarowania punktów o średnim do cięŜkiego obciąŜeniu i wolnych do 
średnich szybkości.  

 
TYPOWE WŁA ŚCIWOŚCI  
Dla piszących specyfikacje: Podane poniŜej wartości nie są przeznaczone do wykorzystania 
podczas przygotowywania specyfikacji. NaleŜy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
sprzedaŜy Dow Corning przed napisaniem specyfikacji odnośnie niniejszego produktu  
Norma*  Test  Jedn.  Wyniki  
Kolor (PG 30L)  Biały  
Kolor (EM 30 LG)  Jasnozielony  
Konsystencja, gęstość, lepkość  
DIN 51 818  Klasa konsystencji, NLGI

1 
 ?  

ISO 2137  Penetracja robocza  Mm/10  310-340  

Gęstość w 20
o
C  g/ml  0,90  

Lepkość oleju bazowego w 40 
o
C  mm

2
/s  20?  



Temperatura  
Zakres temperatury roboczej  o

C  
-45 do+130?  

ISO 2176  Temperatura kroplenia  o
C  

95?  

ASTM-D147880  Test momentu obrotowego w niskiej temperaturze –50
o
C  

Początkowy moment obrotowy przerwany  

Nm  177x10
-

3 
 

Moment obrotowy po 20 minutach pracy  Nm  77x10
-3
 

DIN 51 805  Metoda Kesternich – pomiar przepływu przy -20
o
C  mbar  80  

Zdolność obciąŜenia, ochrona przed zuŜyciem  
Tester z czterema kulkami (VKA)  
DIN 51 350 pt. 4  ObciąŜenie spoiny  N  3300?  
DIN 51 350 T. 5  Pęknięcia w wyniku zuŜycia pod obciąŜeniem 800 N  

Maszyna Almen-Wieland  
mm  0,4  

obciąŜenie prawidłowe  N  10000?  
Współczynnik tarcia  
Stalowe kulki po plastikowej powierzchni (POM)  
µ = Ø kulki = 12,7 mm; obciąŜenie = 6,3 N; v = 10 mm/s; 24h  

0,05  

Oporność  
DIN 51 808  Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia 100 godz., 

99
o
C  

bar  0,09  

Ochrona przed korozją  2-?  
DIN 51802  Stopień korozji  
Oddzielenie oleju  
DIN 51 817  Test standardowy  %  9,2  

 
* ASTM: American Society for Testing and Material  
ISO: International Standarisation Organisation  
DIN: Deutsche Industrie Norm  
(tam, gdzie są znaki zapytania, nie moŜna było odczytać z faksu)  

STOSOWANIE  
Nakładanie  
Oczyścić punkty styku tak jak to moŜliwe. Nakładać tak jak wszystkie smary przy pomocy 
pędzla, szpachli, pistoletu do smaru lub automatycznego urządzenia do smarowania. 
 
Przydatny do stosowania w centralnym układzie smarowania. W przypadku długich przerw pracy 
np. w nocy, ciśnienie sprzętu podającego powinno być zwolnione. Nie naleŜy mieszać z innymi 
smarami.  
Ze względu na róŜną jakość plastików i elastomerów naleŜy przeprowadzić test zgodności, czy 
nie powoduje pęcznienia lub kurczenia, tworzenia pęknięć w wyniku napręŜeń i zmian 
wytrzymałości oraz twardości.  
ŚRODKI OSTROśNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA  
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z NINIEJSZYM 
PRODUKTEM NIE JEST ZAWARTA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. PRZED UśYCIEM 
PRODUKTU NALEśY PRZECZYTAĆ KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU I 
MATERIAŁU ORAZ ETYKIETY, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OPAKOWANIACH, 
DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ORAZ INFORMACJE ODNOŚNIE 
ZAGROśEŃ FIZYCZNYCH I ZAGROśENIA DLA ZDROWIA. KARTY 



CHARAKTERYSTYKI DOSTĘPNE SĄ U LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY 
DOW CORNING.  
CZAS PRZYDATNOŚCI I PRZECHOWYWANIA  

Gdy produkt jest przechowywany w temperaturze poniŜej 20
o
C w oryginalnych nie otwartych 

pojemnikach smary MOLYKOTE PG 30L, MOLYKOTE® EM 30LG o wysokiej wydajności 
mają czas uŜytkowania 36 miesięcy od daty produkcji.  
OPAKOWANIE  
Niniejszy produkt jest dostępny w pojemnikach o róŜnych standardowych pojemnościach. 
Szczegółowe informacje dotyczące wielkości moŜna uzyskać w najbliŜszym biurze sprzedaŜy 
firmy Dow Corning lub u dystrybutora Dow Corning.  
OGRANICZENIA  
Niniejszy produkt nie był testowany jako przydatny do zastosowania medycznego lub 
farmaceutycznego. 



 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Aby wspomagać klientów w zakresie potrzeb dotyczących bezpieczeństwa, firma Dow Corning wdroŜyła 
szerokie zarządzanie produktem oraz posiada specjalistów Zespołu ds. Zdrowia, Ochrony Środowiska i 
Spraw Prawnych na kaŜdym obszarze.  
Więcej informacji moŜna uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dow Corning.  
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA GWARANCJI – PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE  
Informacja zawarta w niniejszej publikacji jest podawana w dobrej wierze i uwaŜamy, Ŝe jest prawidłowa. 
JednakŜe, poniewaŜ warunki i metody zastosowania naszych produktów nie podlegają naszej kontroli, 
niniejsza informacja nie powinna być stosowana w zastępstwie testów klienta w celu zapewnienia, Ŝe 
produkty Dow Corning są bezpieczne, skuteczne i całkowicie zadawalające w zamierzonym zastosowaniu. 
Dow Corning ponosi jedynie wyłączną odpowiedzialność za to, czy produkt spełnia specyfikację sprzedaŜy 
obowiązującą w czasie wysyłki. Wyłączny środek zapobiegawczy oraz wyłączna odpowiedzialność za 
zerwanie gwarancji, ograniczona jest do zwrotu kwoty zakupu lub wymiany produktu. Firma Dow Corning 
jednoznacznie nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe lub powstałe w 
konsekwencji stosowania. Chyba, Ŝe firma Dow Corning dostarczy podpisaną specyficzną gwarancję na 
piśmie odnośnie szczególnego zastosowania. Jedyną gwarancją udzieloną przez Dow Corning jest to, Ŝe 
dostarczone produkty, w dostawie są zgodne aktualnymi specyfikacjami Dow Corning. Firma Dow 
Corning szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne wyraŜone lub implikowane gwarancje, 
łącznie z gwarancją przydatności do sprzedaŜy lub przydatności do uŜycia.  
 


