
Product gegevens

Moly Grease
Multi-purpose smeervet met MoS2

Omschrijving
Castrol Moly Grease is op basis van minerale olie en een lithium zeep met toevoeging van molybdeen-disulfide. Het is als multi-purpose
smeervet speciaal ontwikkeld voor de smering van voertuigen en grondverzetmachines en is speciaal toepasbaar waar de bewegingen traag
zijn.

Toepassing
Castrol Moly Grease is geschikt voor gebruik in een breed scala van lagers waar de snelheid traag tot gemiddeld is en waar schokbelasting
of overmatige trillingen te verwachten zijn.
Door de aanwezigheid van molybdeendisulphide en de wrijvingsverminderende capaciteit van Castrol Moly Grease is het bijzonder
geschikt voor toepassingen in zwaarbelaste glijlagers en glijdende of oscillerende smeerpunten.
Door het multifunctionele karakter van Castrol Moly Grease is het zeer breed inzetbaar.

Voordelen
Door de uitstekende mechanische stabiliteit is verlenging van nasmeerintervallen mogelijk.
Goede EP en anti-slijtage eigenschappen bieden optimale bescherming wat resulteert in langere levensduur van de componenten.
De aanwezigheid van molybdeendisulfide biedt goede weerstand tegen afschuiving en bestand tegen schokbelastingen.
Goede weerstand tegen afspoelen door water.
Zeer goede anti-corrosie-eigenschappen.
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Typische eigenschappen

Naam Methode Eenheid Moly Grease

kleur Visueel - zwart/grijs

NLGI Class ASTM D217 - 2

uiterlijk Visual -
Glad, zwart/grijs &
homogeen

Penetratie, worked 60K Cycles IP 50 10ths/mm 265 - 295

verdikker - - lithium

Druppelpunt IP 396 °C 190

Worked Penetration ASTM D217 1/10 mm -

Worked penetration at 25°C after 60 strokes,
dmm

ISO 2137 - -

Basisolie Viscositeit bij 40ºC ASTM D 445 cSt 150

Koper corrosie, 24 uur bij 100ºC ASTM D4048 meting- 1a

Wrijvingscoëfficiënt ASTM D 5707 - 0.1

Four Ball EP Properties, Weld Point (Kg) IP 239 Kg Load 260
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be
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