Statoil MolyWay Li 712
Zastosowanie

Charakterystyka

Smar MolyWay Li 712 nadaje si do stosowania
w urz dzeniach przemysłowych, w samochodach
ci arowych, w budownictwie, szczególnie w ci kich urz dzeniach roboczych. Zalecany jest do stosowania w ło yskach, które s poddawane bardzo
du ym obci eniom roboczym. Mo e by stosowany
do smarowania ło ysk tocznych i lizgowych. Smar
MolyWay Li 712 jest odpowiedni do zastosowania
w zakresie temperatur od -30°C do +100°C.

MolyWay Li 712 jest nowoczesnym smarem plastycznym produkowanym z selektywnie rafinowanych olejów mineralnych zag szczonych mydłem
litowym. Zawiera dodatki typu EP (Extreme Pressure) zapewniaj ce ochron przed zatarciem
w warunkach pracy przy wysokich obci eniach,
zawiera tak e inhibitory utleniania i korozji. W celu
poprawienia własno ci smarnych zawiera dwusiarczek molibdenu (MoS2).

Typowe dane

Sposób post powania z produktem

Parametr

Jednostka

NLGI
Penetracja po ugniataniu w 25°C
Temperatura kroplenia
Zawarto MoS2
Lepko oleju bazowego w 40°C

mm/10
°C
%
mm²/s

Chroni skór przed kontaktem ze smarem wie ym
i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie
ze skór .
Unika wdychania oparów smaru.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów i smarów.

2
280
185
1
200

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie
ró ni od warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

Aprobaty
ISO 6743/9: L-XCCIB2.
DIN 51502: KPF2K-30.
Aprobata SKF Emcor DIN 51802 i SKF: test wody morskiej.
Aprobata SKF test wibracyjny RIG V2F przy 500 obr/min i 1000 obr/min.
Aprobata SKF smar ło yskowy RIG, test z wibracjami i bez
Aprobata SKF maszyna do testowania smaru R2F, test A i test B.
Dalsze informacje:
Adres

Statoil Poland Sp. z oo.

Tel/fax

+48 12 415 7000

31-476 Kraków, Lubla ska 38.

fax

+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

