
Najwy˝szej JakoÊci Ârodki Smarne 
dla Przemys∏u Spo˝ywczego

Kompletna linia przemys∏owych Êrodków smarnych oraz olejów

Wysokiej JakoÊci Przemys∏owe Ârodki Smarne 
Molykote zapewniajà najwy˝szà jakoÊç do ka˝dego
miejsca wymagajàcego smarowania w Twoim zak∏a-
dzie. 

Smary i oleje Molykote przewy˝szajà wi´kszoÊç spe-
cyfikacji technicznych poprzez zaawansowanà tech-
nologi´ zastosowanych olejów bazowych. Typowe
okresy mi´dzy wymianà olejów mogà byç wyd∏u˝o-
ne, poniewa˝ p∏yny te znoszà wysokie temperatury
utrzymujàc pierwotnà jakoÊç, która redukuje koszty
zwiàzane z konsumpcjà oleju. Ponadto, w przeci-
wieƒstwie do tradycyjnych olejów mineralnych, oleje
Molykote nie zawierajà produktów ubocznych, które
sà przyczynà degradacji Êrodka smarnego. W wyni-
ku tego, zapobiegajà odk∏adaniu si´ „pozosta∏oÊci”
na wewn´trznych cz´Êciach, co wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç
urzàdzeƒ i zapobiega kosztownym zabiegom czysz-
czenia lub napraw komponentów. Wszystkie te czyn-
niki sk∏adajà si´ na ciàg∏à, bezproblemowà prac´
maszyn obni˝ajàcà koszty remontów i przeglàdów.

Oleje syntetyczne Molykote wytwarzane sà poprzez
kombinacj´ molekularnà aby osiàgnàç cel, którym
jest jakoÊç produktu oraz do minimum zmniejszyç
zanieczyszczenia. Oleje syntetyczne sà formu∏owa-
ne z nowà generacjà dodatków zwi´kszajàcych wy-
dajnoÊç. Oleje mineralne Molykote produkowane sà
w opatentowanym procesie hydrocrackingu, który
zapewnia, ˝e sà prawie wolne od zanieczyszczeƒ.

* - OEM - Original Equipment Manufacture

Molykote – przemys∏owe Êrodki smarne

Wysoka JakoÊç, Lepsza WartoÊç

Oleje hydrauliczne Molykote minimalizujà ryzyko
tworzenia emulsji w kontakcie z wodà dzi´ki czysto-
Êci oleju bazowego. W wyniku tego utrzymujà swojà
wysokà jakoÊç w uk∏adach hydraulicznych znacznie
d∏u˝ej ni˝ konwencjonalne oleje hydrauliczne. Za-
k∏ad mo˝e osiàgnàç oszcz´dnoÊci ze zredukowanej
konsumpcji oleju, zredukowaç koszty napraw, oraz
osiàgnàç oszcz´dnoÊci z powodu przerw w produk-
cji. Te nietoksyczne oleje wywodzà si´ z mineralnych
lub syntetycznych sk∏adników bazowych i mogà byç
stosowane w systemach przeznaczonych dla olejów
mineralnych o niskim punkcie krzepni´cia lub o wy-
sokim punkcie zap∏onu.

Oleje Hydrauliczne

Oleje Molykote do smarowania przek∏adni i ∏aƒcu-
chów pomagajà przenosiç obcià˝enia i zapobiegajà
awariom systemów transmisyjnych i ich elementów.
W porównaniu do tradycyjnych olejów, oleje Molyko-
te zapewniajà równie˝ wy˝szà odpornoÊç na utlenia-
nie i stabilne dzia∏anie w wysokich temperaturach
i pod wysokimi obcià˝eniami. Oleje Molykote do
przek∏adni maksymalizujà odst´py mi´dzy wymiana-
mi i utrzymujà charakterystyk´ lepkoÊciowà w szero-
kim zakresie temperatur.

Oleje ∏aƒcuchowe i przek∏adniowe

Oleje uniwersalne Molykote zapewniajà ochron´
i smarowanie dla szerokiej gamy ruchomych kom-
ponentów w systemach przemys∏owych. W zale˝no-
Êci od zastosowania, twój dostawca Molykote pomo-
˝e Tobie w wyborze w∏aÊciwego oleju z ca∏ego za-
kresu lepkoÊci, pakietu dodatków oraz temperatur
krzepni´cia i zap∏onu.

Oleje uniwersalne

Najwy˝szej jakoÊci smary Molykote mogà byç u˝y-
wane do smarowania ∏o˝ysk, przek∏adni, ∏aƒcuchów
i powierzchni Êlizgowych mechanizmów w proce-
sach przetwarzania ˝ywnoÊci. Sà przeznaczone do
smarowania aplikacji od s∏abo i mocno obcià˝o-
nych, pracujàcych od umiarkowanych do wysokich
temperaturach oraz od nisko do wysoko obroto-
wych.

Smary ∏o˝yskowe

Wysokiej WydajnoÊci Przemys∏owe 
Oleje Smarne Molykote 

Receptura olejów do spr´˝arek i pomp pró˝niowych
Molykote jest opracowana w ten sposób, aby spe∏-
niç lub przekroczyç parametry wymagaƒ wi´kszoÊci
klientów OEM*. Te oleje do kompresorów i pomp
pró˝niowych sà kompatybilne z olejami mineralnymi
i systemami przeznaczonymi do smarowania olejami
mineralnymi. Serwis Molykote proponuje analizy ole-
ju, aby zapewniç, ˝e u˝ywany produkt mo˝e byç sto-
sowany w ka˝dej aplikacji i ˝e jego ˝ywotnoÊç jest
maksymalna.

Oleje spr´˝arkowe 
i do pomp pró˝niowych



Wysokiej JakoÊci Przemys∏owe Ârodki Smarne Molykote 

Dodatkowo, w celu dostosowania do skrajnych ró˝-
nic temperatur (np. zamra˝alniki i piekarniki), linia
produktów USDA H1 to smary z zakresem tempera-
tur dzia∏ania od –60°C do 150°C oraz linia produktów
USDA H2 z zakresem temperatur dzia∏ania od
–60°C do 250°C. Linia produktów zawiera te˝ smary,
pasty, pow∏oki antycierne z zakresem temperatur od
–226°C do 1400°C.

Od zamra˝alnika do piekarnika

Od prawie 60 lat, projektanci OEM i in˝ynierowie ob-
s∏ugi i materia∏ów na ca∏ym Êwiecie zaufali MOLYKO-
TE™ – marce jakoÊci i ekspertów w dziedzinie roz-
wiàzywania jakichkolwiek problemów ze smarowa-
niem. Molykote proponuje najbardziej kompletnà li-
ni´ smarów i olejów dost´pnà od jakiegokolwiek po-
jedynczego dostawcy w Êwiecie.

Jedne Zaufane êród∏o
dla Wszystkich Twoich Potrzeb 

Redukujà liczb´ dostawców Êrodków smarnych

Wyd∏u˝ajà odst´py mi´dzy wymianà Êrodków
smarnych

Redukujà trudy sprawozdawczoÊci remontów.
Upraszczajà zapisy HACCP

Wyd∏u˝ajà ˝ywotnoÊç systemów spr´˝arkowych
i redukujà koszty okresowego czyszczenia

Standaryzujà zak∏ad w u˝yciu Êrodków smar-
nych w procesach produkcji ˝ywnoÊci

KorzyÊci dla zak∏adów produkcji
˝ywnoÊci

Z Molykote dostajesz najbardziej kompletnà lini´ do-
st´pnych produktów smarnych, zawierajàcà oleje
mineralne, oleje syntetyczne, smary oraz pasty.
Wszystkie te produkty pomagajà utrzymywaç dzia∏a-
nie mechanicznych systemów w zak∏adzie przy
szczytowych wspó∏czynnikach wydajnoÊci.

Kompletna Linia Produktów Smarnych

Wysokiej JakoÊci Oleje Przemys∏owe Produkty Moly-
kote szczególnie sà dostosowane dla zak∏adów pro-
dukcji ˝ywnoÊci oraz napojów. Wszystkie produkty
Molykote Food-Grade zgodne sà z wymogami regu-
lacji NSF, oraz oznaczeniami H-1 lub H-2 Departa-
mentu Rolnictwa U.S. (USDA). Wiele posiada certyfi-
kat koszernoÊci Ag Canada. 

Doskonale Dopasowany Dla Zak∏adów
Przetwórstwa ˚ywnoÊci i Napojów

Molykote – Skonsolidowany Program Gospodarki
Smarowniczej proponuje dostaw´ smarów i zwiàza-
nych z tym us∏ug, zaprojektowany by pomagaç
klientom w redukcji wszystkich kosztów, wyd∏u˝eniu
˝ywotnoÊci Êrodków smarnych oraz uproszczeniu
procesu zakupów przez skonsolidowanie wszelkiej
dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze smarowaniem z jednym
dostawcà. Program dost´pny w Dow Corning po-
przez dystrybutorów. 

Molykote – Zarzàdzanie 
Gospodarkà Smarowniczà

Tradycyjne oleje mogà rozpuszczaç si´ w wodzie
i tworzyç emulsj´, która powoduje korozj´ i dopro-
wadza do cz´stych awarii. Oleje Molykote sà tak pro-
dukowane, ˝e nie ∏àczà si´ z wodà (nieemulgujà).
Technologia dodatków (u˝ytych na bardzo niskim
poziomie), powoduje, ˝e oleje Molykote odporne sà
na wod´ przez ca∏y okres ˝ywotnoÊci, sà inteligent-
nym wyborem dla smarowania w Êrodowiskach po-
trzebujàcych sta∏ej odpornoÊci na wod´. 

OdpornoÊç na emulgowanie

Jak Skontaktowaç si´ z nami?
Dow Corning posiada biura sprzeda˝y, zak∏ady produkcyjne, laboratoria naukowe i technologiczne na ca∏ym Êwiecie.
Rozwiàzania Molykote sà dost´pne przez obszernà sieç dystrybutorów. 
Twoim dystrybutorem w Polsce i Europie Wschodniej jest: UNIVAR Poland Sp. z o.o.

LIMITOWANA GWARANCJA INFORMACJI – PRZECZYTAJ UWA˚NIE 
Informacje zawarte w tej broszurze sà dostarczone w dobrej wierze i sà dok∏adne. Poniewa˝ warunki pracy i metody badaƒ u naszych klientów sà poza naszà
kontrolà, ta informacja nie powinna byç u˝yta jako rozwiàzanie dla klienta. Dow Corning zapewnia, ˝e produkty sà bezpieczne, efektywne, i w pe∏ni zadowa-
lajàce dla zamierzanego u˝ycia. Sugestie co do u˝ycia nie powinny byç brane jako bodêce przy ∏amaniu jakichkolwiek szczególnych patentów.

Dow CORNING ZRZEKA SI¢ OD ODPOWIEDZIALNOÂCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE SZKODY.

* - objaÊnienia: MO - olej mineralny, PAO - polyalphaolefiny, 
PAO/MO - polyalphaolefiny/olej mineralny, 
PB- polyisobutene

Molykote – przemys∏owe Êrodki smarne
Kategoria Produktu/
Oznaczenie produktu W∏aÊciwoÊci/Dane fizyko-chemiczne

NSF/USDA LepkoÊç LepkoÊç, cSt Indeks Punkt Punkt G´stoÊç Olej
Kod ISO lepkoÊci Krzepni´cia Zap∏onu 20°C, Bazowy*

kategorii 40°C 100°C °C °C g/ml
Oleje hydrauliczne
L-0532FG H-1 32 31,2 5,3 103 -18 216 0,857 MO
L-0346FG H-1 46 44,5 6,6 99 -21 218 0,860 MO
L-0368FG H-1 68 66,0 8,3 94 -15 238 0,867 MO
L-1346FG H-1 46 43,1 7,1 110 -21 221 0,854 PAO/MO
L-1368FG H-1 68 61,1 9,3 139 -21 271 0,841 PAO/MO
Oleje ∏aƒcuchowe
L-0460FG H-1 68 66,0 8,3 100 -12 240 0,858 MO
L-1468FG H-1 68 65,8 9,8 131 -54 271 0,830 PAO
Oleje spr´˝arkowe
L-1232FG H-1 32 30,2 5,7 138 -60 241 0,826 PAO
L-1246FG H-1 46 47,0 7,9 138 -42 246 0,829 PAO
Olej do spr´˝arek amoniakalnych
L-0660PS H-2 68 69,0 9,0 100 -39 227 0,870 MO
Olej do pomp pró˝niowych
L-1668FG H-1 68 63,1 9,0 113 -18 229 0,856 PAO/MO
Oleje specjalne
L-1605FG H-1 5 5,3 2,0 124 -60 168 0,800 PAO
Oleje przek∏adniowe
L-0115FG H-1 150 150,4 15,4 100 -18 260 0,860 MO/PB
L-0122FG H-1 220 219,1 20,0 101 -21 254 0,860 MO/PB
L-0146FG H-1 460 441,1 33,1 107 -18 254 0,880 MO/PB
L-1115FG H-1 150 134,7 17,4 122 -39 224 0,850 PAO/MO
L-1122FG H-1 220 197,8 24,0 142 -33 227 0,850 PAO/MO
L-1146FG H-1 460 380,2 39,2 147 -36 285 0,852 PAO
Oleje ogólnego stosowania
L-0510FG H-1 100 105,1 12,0 103 -15 257 0,866 MO
L-0532FG H-1 32 31,2 5,3 103 -18 216 0,857 MO
Smary ∏o˝yskowe LepkoÊç w 40°C NLGI Test 4- Zakres temperatur/

kulowy, N Punkt kroplenia °C
G-0050 H-1 70 cst 0 >=2,940 />216 0,890 MO
G-0051 H-1 70 cst 1 >=2,940 />232 0,890 MO
G-0052 H-1 115 cst 2 >=2,940 />246 0,890 MO
G-4500 H-1 110 cSt 2 > 3,100 />270 0,840 PAO
G-4501 H-1 110 cSt 1 > 3,100 />246 0,840 PAO
HP 300 H-1 160 cst 2 >3,300 None 2,000 PFPE
Pasty monta˝owe
P 1900 H-1 85 mm2/s 1 3,200 0d -30 do +300 1,110 MO
Oleje w aerozolu
Food Grade Spray                Bezzapachowy, bezsmakowy H-1 aerozol na bazie oleju mineralnego do kontaktu z ˝ywnoÊcià jest ∏atwy w u˝yciu,

charakteryzuje si´ dobrà penetracjà i ochronà przed rdzà
Molykote 316 Silicone          Jest wskazany do u˝ywania gdzie wyst´pujà sta∏e temperatury, H-1 Êrodek oddzielajàcy jest potrzebny 
Release Spray                     aby zminimalizowaç przyklejanie si´


