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Molykote ® 111 

 
Smar  mieszanka silikonowa odporna na wodę ,wysoką temperaturę, chemikalia, oleje 

mineralne.  

 

Smary specjalne – kompozycja smarowa dopuszczona do wody ,gazu i przemysłu. 

 

 

Cechy 
■ Odporność na temperatury (-40  do +204 ° C)  

■ Ułatwia montaż i demontaż  

■ Niskie ciśnienie pary 

■ Wysoka przyczepność do powierzchni   

■ Wysokie właściwości dielektryczne  

■ Sprawność w wilgotnym środowisku  

■ Brak temperatury topnienia 

■ Odporny na wymywanie wodą  

■ Niska zmienność  

■ Odporny na działanie środowisk agresywnych 

chemicznie  w tym kwasy,zasady 

■ Sprawność w próżni  

■ Zgodny z wiékszosciá tworzyw sztucznych i 

elastomerów 

■ Atest NSF / ANSI 51 (do stosowania w 

sprzęcie do produkcji żywności) 

■ Atest NSF / ANSI 61 (do stosowania w 

elementach dostawy wody pitnej)  

■ Atest WRAS (do stosowania w elementach 

dostawy wody pitnej)  

■ Atest DVGW  (do urządzeń w systemach  

dostawy gazu) 

 

 

Odporność chemiczna 
Mieszanka Molykote 111 posiada wysoką 

odporność na większość środków chemicznych, 

zarówno organicznych jak i nieorganicznych a 

zwłaszcza rozcieńczonych kwasów, zasad, oraz 

roztworów wodnych. Doskonałe efekty posiada 

produkt przy smarowaniu gumy i tworzyw 

sztucznych. Ponieważ wszystkie aplikacje różnią 

się pod względem składu chemicznego ciśnienia 

,prędkości przepływu itp. Zaleca się każdorazowo 

przeprowadzić próby przed przujęciem produktu 

do regularnego stosowania. 

Związku silikonowego Molykote 111 nie należy 

stosować ,gdy  wymagany jest atest 

dopuszczający do stosowania smaru  z tlenem. 

 

 

Zastosowanie 
■Uszczelki , oringi, tworzywa sztuczne 

■ Urządzenia elektryczne 

■Aplikacje ;metal/metal, tworzywo 

sztuczne/tworzywo sztuczne. metal/plastik,  

metal/elastomer(guma) 

■ Czujniki elektryczne i ultradźwiękowe 

(montaż)  

■ Środek adhezyjny przy wytwarzaniu polimerów  

■ Smar do zaworów i elementów pracujących w 

próżni i systemach ciśnieniowych 

■ Smar uszczelniający elementy rurowe i gwinty  

■ Amortyzatory, pompy wody, broń gazowa   

■ Uszczelniacz do systemów próżniowych i 

ciśnieniowych 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ  
■ Urządzenia uszczelniające pneumatyczne i 

systemy hydrauliczne.  

■ Sprzęt wysokiego napięcia, autoklawy, aparaty 

oddechowe. 

■ Uszczelki ,szpilki, alternatory samochodowe 

■ Elementy wyposażenia mebli. 

 

 

SKŁAD  
■ Olej silikonowy jako baza  

■ Środek zagęszczający nieorganiczny 

■ Dodatki
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   Podstawowe dane Molykote 111 

 

Norma Treść Jednostka Wartość 

 CTM 0176 Kolor  Szaro-przeźroczysty 

Skład: olej silikonowy , nieorganicze związki zagęszczające, dodatki 

  Temperatura pracy  -40(57) do +204° C 
DIN 51 818 Klasa konsystencji NLGI  2 do 3 
ISO 2176 Temperatura topnienia ° C nie topnieje 

ISO 2137  Penetracja niezmieszane smar  mm/10 170 do 230 

ISO 2811 Gęstość w temp. 25°C   w     g/ml                      g/cm3 1,0 

ISO 2137 Penetracja mieszane smarowania (60 cykli) mm/10 260 

CTM 0033A Oddzielanie oleju (24 h, 200 ° C) % 0,5 

CTM 0033A Straty wskutek parowania (24 h, 200 ° C % 2,0 

CTM 0112 Stała dielektryczna przy 100 Hz / 100 kHz 2.88   /    2.95 

CTM 0112 Dielektrycznej straty przy 100 Hz / 100 kHz 0.0001   /   <0,0005 

CTM0114 Wytrzymałość na szczelinę 1,27 mm kV / mm 
V/mil 

> 17.72 
> 450 

 Opór w temperaturze 23 ° C Ohm*cm 2,17x1015 

CTM 0171 Odporność na śledzenie  124 

 

 

 

STOSOWANIE  
Molykote 111 można nakładać ręcznie lub automatycznie. Nakładać pędzlem szpachelką lub przez 

pocieranie. W przypadku konieczności stosowania smarownicy należy przeprowadzić próby 

skuteczności. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany lepkości można to tego celu zastosować 

rozpuszczalniki typu: ksylen, benzyna lakowa lub keton metylowo-etylowy. Produkt nie powinien 

być stosowany do powierzchni przeznaczonej do malowania lub pokrytej silikonem. 
Jeśli powierzchnie zostaną zabrudzone silikonem mogą być oczyszczone rozpuszczalnikiem, umyte 
detergentem lub zanurzone w roztworze alkoholu z wodorotlenkiem potasu a potem opłukane czystą wodą 
przed posmarowaniem. 

 

 

Środki ostrożności przy używaniu  
Molykote 111  mogą spowodować chwilowy dyskomfort,  w bezpośrednim kontakcie z oczami. W 

przypadku kontaktu z oczami, przemyć oczy dużą ilością wody.  

Informacje dotyczące bezpieczeństwa wymaganego do  stosowania Molykote 111  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 111 ma trwałość 60 miesięcy od daty produkcji.  

 

PAKOWANIE  
Mieszanka silikonowa Molykote 111 występuje w opakowaniach : 100 g , 400g 1 kg,5 kg i 25 kg.  
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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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