
 ABS Serwis  emoly.pl 
 20-307 Lublin ul. Kościelna 5/5 e-mail:  abs@adres.pl 
 tel.: 601 444 149; 601 444 162 fax. 81 74 33 688 

 

 

 

Molykote ® 1000 

 

 

Mineralna pasta do gwintów i połączeń śrubowych  o wysokiej nośności bez niklu i ołowiu 

 

Smary specjalne – kompozycja smarowa –smar stały pasta do połączeń gwintowanych. 

 

 

Cechy 

 

■ Odporność na temperatury (-30  do +650 ° C)  

■ Wysoka odporność i ochrona przed korozją  

■ Właściwości smarne antyawaryjne 

■ Wysoka nośność (obciąż. zespawania 4800 N)  

■ Ułatwia montaż i demontaż  

■ Sprawność w wilgotnym środowisku  

■ Odporny na wymywanie wodą  

■ Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe  

■ Zapewnia stały moment dla połączeń 

gwintowanych nawet po kilkakrotnym 

poluzowaniu 

■ Doskonała ochrona przed zużyciem 

■ Zapobiega zjawisku stick-slip 

■ Nie zawiera niklu 

■ Nie zawiera ołowiu 

 

Zastosowanie 

■Prowadnice ślizgowe 

■Połączenia gwintowane 

■Aplikacje ;metal/metal przy dużych naciskach 

■ Wielowpusty 

■Napędy łańcuchowe 

 

 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ  

 

Połączenia gwintowane pracujące w wysokich 

temperaturach ( do 650 o C )lub w środowiskach 

korozyjnych w szczególności:  

■ wtryskarki i wytłaczarki w przemyśle tworzyw 

sztucznych;  

■ głowice cylindrów silników spalinowych;  

■ okucia do rurociągów w różnych sektorach;  

■ separatory, młoty hydrauliczne  

■ piece i piece w różnych branżach;  

■ maszyny budowlane i do budowy dróg  

■ sprzęt dla przemysłu naftowego i chemicznego;  

■ narzędzia do cięcia metali;  

■ tuleje 

 

SKŁAD  

■ Olej mineralny jako baza  

■ Środki zagęszczające oraz inhibitory korozji 

■ Stałe środki smarne w tym grafit, miedź w  

sproszkowanej postaci.
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   Podstawowe dane Molykote 1000 

 

Norma Treść Jednostka Wartość 

 CTM 0176 Kolor Ciemno- brązowy 

Skład: olej silikonowy , nieorganicze związki zagęszczające (krzemionka), dodatki ,fluorek 

wapnia, miedź. grafit, cynk w proszku 

  Temperatura pracy  -30 do +650° C 

DIN 51 818 Klasa konsystencji NLGI  1 do 2 

ISO 2137  Penetracja niezmieszane smar  mm/10 280 do 310 

ISO 2811 Gęstość w temp. 25°C   w     g/ml                      g/cm3 1,26 

DIN 51350 pt.4 Weld Test (Four Ball EP, 1450 ob/min/10 s) N 4800 

DIN 51350,pt.5  Nośność (test Four Ball tarcia, 1450 obr/min/400 N 

/ 1 h) 

mm 0,08 

 Krytyczne (metoda Almen-Weiland) N 20000 

 Siła tarcia na obciążenia krytycznego (metoda 

Almen-Weiland) 

N 2600 

Współczynnik tarcia w połączeń śrubowych, M12 x 1,75, materiał 8.8, oksydowana.. 

 Test Screw - rzeźba μ μ 0.08 

 Test Screw–(na łbie śruby ) μ μ 0.13 

M 12 x 1,75, z moment rozruchowy MA = 62 Nm i obróbce cieplnej w temperaturze 540 ° C 

(1004 ° F) w ciągu  21 godzin, materiał śruby: 21 Cr Mo Ni V 57 mat no. 1,7709  

 Początkowy moment rozruchowy Nm 135 

51802 Stopień korozji (łożyska, woda destylowana)  1 

 Temperatura zapłonu:  ° C 200  

ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów 

ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.  

DIN: Deutsche Industrie Norm 

 

 

STOSOWANIE  
Oczyścić śruby i gwint ,za pomocą szczotki drucianej. Nałożyć wystarczającą do aplikacji ilość 

pasty a w przypadku gwintów taka ilośc , aby na powierzchni styku było zapewnione dobre 

uszczelnienie. Nie należy mieszać produktu ze smarem olejem ,ponieważ może to zmienić 

właściwości Molykote 1000. Produktu w aerozolu używać tylko do powierzchni czystych i 

odtłuszczonych. Molykote 1000 można nakładać ręcznie lub automatycznie.  

 

 

Środki ostrożności przy używaniu  
Informacje dotyczące bezpieczeństwa wymaganego do  stosowania Molykote 1000  nie są wliczone 

w cenę. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z danymi technicznymi i bezpieczeństwa  w 

celu  bezpiecznego stosowania .Podstawowe dane na temat właściwości fizycznych i zagrożeń 

umieszczone są na etykiecie opakowania. 

 

 

 

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE  
W przypadku przechowywania w temperaturze nie przekraczającej 20 ° C, w oryginalnych 

zamkniętych pojemnikach, Molykote 1000 ma trwałość 60 miesięcy od daty produkcji.  
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PAKOWANIE  
Mieszanka silikonowa Molykote 1000 występuje w opakowaniach : 100 g , 250g 1 kg, i 25 kg.  

OGRANICZENIA  
Ten produkt nie został przetestowany pod kątem przydatności i nie jest przeznaczony do stosowania 

w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym  .  

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA  
Dla potrzeb wsparcia swoich klientów w zakresie potrzeb związanych z bezpieczeństwem wyrobu, 

przedsiębiorstwo Dow Corning posiada rozległą organizację zarządzania produktem oraz zespół 

specjalistów ds. bezpieczeństwa produktu i zgodności z przepisami (PS&RC), dostępne w każdym 

rejonie.  

Dla dalszej szczegółowej informacji zapraszamy do  odwiedzenia naszej strony  

www.dowcorning.com lub skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem Dow Corning 

Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji-prosimy dokładnie zapoznać się z ich treścią.  
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w dobrej wierze i są ścisłe 

Jednak ze względu na to ,że  warunki i sposoby użycia naszych produktów są poza naszą kontrolą 

,niniejszej informacji nie należy wykorzystywać zamiast testów klienta mających stwierdzić czy 

wyroby Dow Corning są bezpieczne ,efektywne i całkowicie zadawalające dla uzyskania 

końcowego wyniku technicznego . Propozycje dotyczące zastosowania nie  należy traktować jako 

próby pogwałcenia jakichkolwiek praw patentowych.  

W przypadku niedotrzymania warunków  niniejszej gwarancji przez Dow Corning , nabywca ma 

prawo wyłącznie do zwrotu ceny zakupu lub wymiany dowolnego wyrobu ,który okaże się 

odbiegać  od ustalonych warunków technicznych objętych gwarancją.  

W SZCZEGÓLNOŚCI DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŹNIE 

LUB W DOROZUMIENIU, ZA ZDATNOŚĆ WYROBU DO OKREŚLONEGO CELU LUB 

RYNKOWOŚĆ. 

DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK 

USZKODZENIA PRZYPADKOWE LUB  

BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ NIEWŁAŚCIWEGO UZYTKOWANIA.  

www.dowcorning.com  
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