
Product gegevens

Molub-Alloy 860 Range
Hoogwaardig smeervet

Omschrijving
Castrol Molub-Alloy™ 860 ES vetten zijn hoogwaardige multiservice lithiumcomplex vetten op basis van minerale olie
met vaste smeermiddelen en een combinatie van roestwerende middelen om bescherming te bieden tegen corrosief
industrieel water. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur te verlengen van lagers in zware toepassingen en bij hogere
temperaturen.  Molub-Alloy 860 ES vetten leveren de gepaste oliefilm bij toepassingen met relatief lage snelheden,
zware belastingen en/ of langdurige periodes van hogere temperatuur.  Molub-Alloy 860 ES vetten overtreffen
conventionele complexe vetten op het gebied van belastingscapaciteit en anti-slijtage; dit is het resultaat van additieven
die synergistisch samenwerken met uniform verdeelde Molub-Alloy zelfsmerende deeltjes. Deze vaste deeltjes bieden
het meeste profijt bij lage snelheden of bij zwaarbelaste -of op schokken belaste- lagers. Ze beschermen tevens
machineonderdelen die nog niet ingelopen zijn. 
 
 
 

Toepassing
Molub-Alloy 860 ES heeft verscheidene mogelijke toepassingen in de primaire productie van staal: in de nabijheid van
gietvormen, koppelingen, walsschroeven, continugieterijen.
De uitstekende resistentie tegen water maakt het vet uitermate geschikt in de bosbouw en papierindustrie waar er
sprake is van wateruitwassing, corrosief proceswater en/ of hogere temperaturen.
Molub-Alloy 860 ES vetten worden succesvol gebruikt in zware industriële toepassingen zoals lagers, bussen,
walsrollen en koppelingen.
Meer in het bijzonder:
•  Molub-Alloy 860/ 220 ES is best te gebruiken bij matige tot zware belasting en matige snelheden. Temperaturen tot
204°C.
•  Molub-Alloy 860/ 460 ES is best te gebruiken bij zware belastingen en lage snelheden. Temperaturen tot 204°C.

Voordelen
De vaste Molub-Alloy deeltjes reduceren de wrijving aanzienlijk: een gemakkelijker opstart, minder
warmteontwikkeling en lager energieverbruik leiden tot een langere levensduur van het lager.
Uitzonderlijke waterresistentie: de smeerfilm hecht aan het metaaloppervlak in waterige omgeving; ook al betreft
dit corrosief en/ of heet proceswater.
De uitstekende EP- en antislijtage karakteristiek beschermt onderdelen tegen extreme schokken en belastingen
en minimaliseert dus de slijtage tot een minimum.
Dit vet houdt zijn consistentie uitermate lang dankzij een zeer goede mechanische stabiliteit en adhesie. Dit
verzekert een langetermijn bescherming en verminderd verbruik doordat de smeerfilm tussen de gesmeerde
oppervlakken blijft zitten.
De thermische /oxidatieve stabiliteit en het hoge druppelpunt verzekeren betrouwbare prestaties in toepassingen
bij hogere temperaturen.
Het smeervet is geformuleerd zodat het voldoet aan lokale milieuwetgevingen: het bevat geen antimoon, barium,
lood of zink.
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Productspecificaties

Naam Methode Eenheden
220-1
ES

220-2
ES

460-1
ES

460-2
ES

Uiterlijk Viseel -  Donker grijs

Verdikker - - Lithium complex

Basisolie - - Minerale oil

Konsistentie ISO 2137 / ASTM D217 NLGI klasse 1 2 1 2

Dichtheid bij 20°C DIN 51757D kg/m³ 883 886 887 896

Penetratie gekneed (60 slagen bij 25°C) ISO 2137 / ASTM D217 0,1 mm 310-340 265-295 310-340 265-295

Druppel Punt ASTM D2265 °C 260+ 260+ 260+ 260+

Basisolie Viscositeit bij 40°C ISO 3104 mm²/s 220 220 460 460

Basisolie Viscositeit bij 100°C ISO 3104 mm²/s 16,6 16,6 28,5 28,5

Vlampunt - open cup methode ISO 2592 / ASTM D92 °C 232 232 232 232

Stolpunt ISO 3016 / ASTM D97 °C -3 -3 -1,2 -1,2

Roest Test (distilled water) ASTM D1743 - Pass Pass Pass Pass

Roest Test - EMCOR (gedestilleerd
water)

ISO 11007 / ASTM
D6138

- 0/0 0/0 0/0 0/0

Koper Corrosie (24 uur,100°C) ASTM D4048 - 1b 1b 1b 1b

Vierkogel test - belasting slijgae Index
(27°C / 1770 omw/min)

ISO 11008 / ASTM
D2596

- 60 60 60 60

Vierkogel Koudlas belasting
ISO 11008 / ASTM
D2596

kgf 500 500 500 500

Vierkogel Slijtage - kras diameter
(40 kgf / 75°C / 1200 rpm / 1 uur)

ASTM D2266 mm 0,55 0,55 0,5 0,5

Timken OK waarde ASTM D2509 kg 23 23 27 27

Rolstabiliteit (shear stability) ASTM D1831 0,1 mm 10 10 10 10

Wateruitspoeling g- ewichts verlies
ISO 11009 / ASTM
D1264

% 6 4 4 4

Extra Informatie
Temperaturen boven 121°C vereisen hoge nasmeerfrequenties, temperaturen boven 177°C vereisen minstens
wekelijkse nasmeerfrequenties, continue temperaturen van 204°C vereisen dagelijkse nasmeerfrequenties of zelfs per
shift. Om de kans op incompatibiliteit te minimaliseren bij overschakeling naar een ander vet, wordt aanbevolen zoveel
mogelijk van het oude vet te verwijderen voor de inbedrijfsname. Dit kan door de nasmeerfrequentie initieel hoog
genoeg te houden.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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