
 
 

Informacje o produkcie 

Smary         MOLYKOTE P74 
Specjalistyczne      SUPER ANTI-SEIZE (PASTA PRZECIW ZATARCIOM) 

    
    

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Pasta ze stałymi cząstkami smarnymi używana przy montażu i 
mocowaniu w szerokim zakresie części maszyn jak np. metalowe  
połączenia gwintowane 
ZASTOSOWANIE 
• Nadaje się doskonale do różnych zastosowań w fabrykach chemicznych, rafineriach, 

przemyśle papierniczym i samochodowym, w inżynierii przetwórstwie drewna i plastiku. 
• Używana na połączeniach sworzniowych, łożyskach ślizgowych, prowadnicach 

liniowych, wrzecionach, połączeniach wciskowych, śrubach tłumików, gwintach 
iskrowników, kołnierzach i uszczelnieniach kołnierzy, zawiasach drzwiowych, 
mechanizmach hamulców i sprężynach płaskich. 

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. 

 

SKŁAD 
• Stałe cząstki smarne 
• Olej syntetyczny 
• Zagęszczacz 
• Środek zwiększający 

adhezję 

                                           
Norma   Test    Jednostka  Wartość                
  Własności fizyczne 

Kolor       Czarny 
ISO 2137  Penetracja bez obciążenia  mm/10   280-310  
DIN 2811  Gęstość przy 20 ºC  g/ml   1.21 

 Lepkość oleju podst. przy 40 ºC mm2/s   65 
Zakres temperatur roboczych ºC       -40 do + 200 

jako pasta, do 1500
jako smar suchy 

         do 300 
ISO 2176  Punkt kroplenia   ºC   Nie posiada 
  Spadek ciśnienia przy –40 C  mbar   ok. 400 
  Separacja olejowa, 7 dni, 40 C %   2.8 
   
  Ochrona przeciw korozyjna                                                       
ISO/R 1456 Natrysk solanką grubość warstwy  
  50µm    h   120 

   
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy 

DIN 51 350 pt.4 Tester 4-kulowy  
  Obc. do zespawania  N   4800 
DIN 51 350 pt.5 Tester 4-kulowy 
  Wżery zużyciowe pod obc. 800 N mm   1.1 
  Test SRV, typ Optimol kula/powierzchnia   0.10 

300 N,  test endurance, wsp. tarcia      
 Test step load, max obc.  N   1200 

Wżery zużyciowe   mm   0.74 
  

 Współczynnik tarcia 
Test Press-Fit µ =      0.14   
Test śrubowy:Erichsen      
Współczynnik tarcia połączenia  -µ gwint   0.117 
gwintowego M12, stop 1.7709  -µ łeb   0.078   
Stop Sopral P40 aluminium   -µ gwint   0.13   

       -µ łeb   0.094 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECHY 
 
• Nie zawiera metali 
• Dobra ochrona antykorozyjna
• Wysoka zdolność 

przenoszenia obciążeń  
• Szeroki zakres temperatur 

pracy 
• Współczynnik tarcia taki sam 

jak dla połączeń olejonych  
• Niskie odpuszczanie siły 

napięcia wstępnego 
• Ochrona przed pęknięciami 

zmęczeniowymi 
• Redukcja zużycia  



Norma   Test    Jednostka  Wartość      
   

Hot Screw     Czarny 
   Stop 1.7709, M-12 po  

4 tyg. w temp 540 °C 
  Moment inicjujący zerwanie  Nm  115 

 o początkowej  
wartości 60 Nm      
Sopral 60 aluminium M-12  Nm  12.5 
Moment inicjujący zerwanie po  
21 h w temp 300 °C 
 o początkowej  
wartości 60 Nm  

DIN 51807 Odporność na wodę 
Część 1   w 40 °C      0 
   w 90 °C      0-1 

 
 
 
 

SPECYFIKACJE 
General Motors (Opel) 
B0401264 
Volkswagen 
TL.52112 
No.B7217 

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. 

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

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. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Jeśli to możliwe pow. kontaktu powinny zostać 
oczyszczone szczotką drucianą. Nanieść odpowiednią 
ilość pasty na powierzchnie kontaktowe tak by 
osiągnąć uszczelnienie. Naddatek nie jest szkodliwy. 
Żeby nie tracić własności pasta nie powinna się 
mieszać z innymi olejami lub smarami. Żeby używać 
preparatu oszczędnie na dużych powierzchniach lub w 
miejscach trudno dostępnych należ posłużyć się 
sprajem Może być stosowany w centr4alnych 
systemach smarowniczych. 

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. 

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 

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