
Product gegevens

Molub-Alloy™ OG 8031 Range
Smeermiddel voor open tandwielen

Omschrijving
De Castrol Molub-Alloy™ OG 8031-reeks (voorheen de Molub-Alloy™ 8031-reeks) is geformuleerd op basis van een
hoogviskeuze gel van basisolie in combinatie met een anorganisch verdikkingsysteem. De producten bevatten een
hoogviskeuze basisvloeistof die specifiek is ontworpen voor bestendigheid tegen extreme druk (EP) en bescherming
tegen slijtage.
Bevat een mengsel van Molub-AIIoy-smerende deeltjes om de belastbaarheid en bescherming tegen slijtage te
verbeteren. De vaste bestanddelen van Molub-Alloy werken synergetisch samen met chemische reactieve AW- en EP-
additieven om de contacttemperaturen en slijtage te verlagen en te beschermen tegen koudlassen bij extreme druk en
schokbelastingen.

Toepassing
Molub-Alloy OG 8031 is ontworpen voor het smeren van zwaarbelaste open tandwielen, schroefspillen en bussen voor
lage tot middelmatig hoge snelheden die worden gesmeerd via een centraal systeem of met een oliebad.
Deze reeks producten wordt aanbevolen voor toepassingen met open tandwielen in de cementindustrie, mijnbouw en
andere bedrijfstakken waarin bescherming tegen vreten en slijten is vereist en waar productopbouw ongewenst is.
Deze reeks is ook geschikt voor machines met bussen, lagers en/of tandwielen waar een smeermiddel met een
viscositeit ISO 2200, 3000 of 6000 is vereist, maar de gewone vloeibare smeermiddelen uitlekken.

Voordelen
Geformuleerd voor het minimaliseren van de neiging tot het verstoppen van distributieleidingen; minimaliseert
de kans op uiteindelijke verstopping van de smeermiddeldistributieleidingen, wat een kenmerk is van
conventionele vetten
Goed verpompbaar – een goede smeermiddeldistributie in gesloten en semi-gesloten toepassingen. Makkelijk
te verwijderen van omgevende afschermingen.
Dit product is tevens specifiek samengesteld om verontreiniging te verwijderen van de flanken van tandwielen en
riemschijven en om weerstand te bieden aan de opbouw aan de onderkant van tandwieltanden.
Sterk thixotroop - heeft in rust een stabiele vorm maar wordt in beweging gebracht vloeibaar en zal daarom niet
van de tandflanken af lopen. Het product zal zich nog steeds gemakkelijk en gelijkmatig verdelen, aangezien de
gelachtige smeermiddelen onder druk 'vloeibaar' worden, waardoor zowel warmte als verontreinigingen worden
afgevoerd.
Geformuleerd om tegemoet te komen aan milieueisen - vrij van oplosmiddelen, lood, antimoon en barium.
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Productspecificaties

8031/2200-00 8031/3000-00 8031/6000-00

Uiterlijk Visueel -
Donker en

ondoorzichtig
Donker en

ondoorzichtig
Donker en

ondoorzichtig

Type verdikkingsmiddel - - Anorganisch Anorganisch Anorganisch

Basisolietype - - Minerale olie Minerale olie Minerale olie

NLGI-klasse - - 00 00 00

Dichtheid bij 20 °C
Interne

methode
kg/m³ 937 941 942

Vlampunt basisvloeistof
ISO 2592 /
ASTM D92

°C 225 218 232

Bewerkte penetratie (60 slagen bij
25°C)

ISO 2137 /
ASTM D217

0,1mm 400-430 400-430 400-430

Basisolieviscositeit bij 40°C
ISO 3104 /

ASTM D445
mm²/s 2200 3000 6000

Kopercorrosie, 24 uur, 100 °C
ISO 2160 /

ASTM D4048
Waardering 1b 1b 1b

4-kogel EP-test, slijtage-index
belasting

ASTM D2596 kg 66 88 70

4-kogel EP-test, lasbelasting ASTM D2596 kg 400 400 800

Brookfield-viscositeit, spindel nr.
7, 10 tpm bij 25 °C

- cP 76.000 80.000 48.000

FZG-test, A/2.76/50 methode,
faalstadium

DIN 51354 Waardering >12 >12 >12

US Steel Timken-retentietest, 15
kg/33 LB gedurende 30 minuten

- Waardering Voldoende Voldoende Voldoende

Pompbaarheid via Lincoln
Ventmeter, bij -1°C

Interne
methode

Psi 180 210 200

Pompbaarheid via Lincoln
Ventmeter, bij -7°C

Interne
methode

Psi 350 440 380

Pompbaarheid via Lincoln
Ventmeter, bij -12°C

Interne
methode

Psi 830 840 790

Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.
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Extra Informatie
Om te vermijden dat er problemen ontstaan met producten die elkaar niet verdragen, moet er bij het overstappen op
nieuw vet al het eerder aangebrachte smeermiddel voor gebruik zoveel mogelijk worden verwijderd. In het begin moeten
intervallen voor nasmering nauwlettend in acht worden genomen. Men dient te controleren of al het eerdere
smeermiddel is verwijderd.

Dit product heette voorheen Molub-Alloy 8031. De naam is in 2015 gewijzigd.

Molub-Alloy™ OG 8031 Range
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

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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