
Informaţii despre Produs 

Lubrifianţi de înaltă  
Performanţă 

               Vaselina Molykote®AG-650  

CARACTERISTICI
• Capacitate portanţă sarcini ridicate 

• Compatibilitate bună cu materiale 
plastice şi cauciuc 

• Gamă largă a temperaturilor de 
utilizare(-40°C la 150°C) 

BENEFICII
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• Lubrifiere pe termen lung 
• Rezistenţă excelentă la uzură

Vaselină Sintetică 

APLICAŢII 
• Destinată mecanismelor de transmisie planetară din unitatea de reducţie a 

motoarelor de pornire a automobilelor, precum şi altor organe de maşini ce 
necesită lubrifiere, cum ar fi ghidajele, arborii canelaţi şi micile unităţi de 
angrenaj care operează la viteze reduse. 

PROPRIETĂŢI TIPICE 
Specificaţii: Aceste valori nu se vor utiliza în redactarea specificaţiilor. Vă rugăm să 
contactaţi biroul nostru local de vânzări Dow Corning sau Reprezentanţa Internaţională Dow 
Corning înainte de a scrie specificaţii privind acest produs.  
 

Proprietate Valoare
Culoare
Penetraţie, lucrată 60, mm/10

galben
280 - 320

Gravitate specifică @ 25°C 0,89
Scurgere (24h @ 100°C), % 4,0
Evaporare (22h @ 99°C), % 0,1
Punct de Picurare 195°C
Stabilitate Oxidare (100h @100°C), psi 1,4
Test Coroziune Cupru (24h @ 100°C) 1a
Torsiune Temperatură Scăzută, gf-cm  

@ -20°C     Torsiune începere 1.200
Torsiune funcţionare 550

Test Patru Bile Indice de uzură (1h, 40kg, 1200 rpm), mm 0,45
Test Patru Bile sarcină de sudură (1m, 1500 rpm), kg 430

 

DESCRIERE 
Molykote® AG-650 reprezintă un 
ulei sintetic, o vaselină oxidată cu 
litiu, care conţine diverse tipuri de 
lubrifianţi solizi. 

INSTRUCŢIUNI DE 
UTILIZARE 
Curăţaţi suprafeţele încărcate. Aplicaţi 
vaselina în mod normal, cu ajutorul 
unei pensule, a unei pompe de gresat 
sau printr-un sistem automat de 
lubrifiere. Molykote® AG-650 poate fi 
utilizat în sistemele centralizate de 
lubrifiere.
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PRECAUŢII DE 
MANIPULARE 
Informaţiile privind siguranţa utilizării 
produsului nu sunt incluse. Înainte de 
manipulare, citiţi materialele despre 
produs şi despre siguranţa produsului, 
precum şi etichetele de pe recipient 
privind utilizarea în condiţii de 
siguranţă, riscul fizic şi sănătatea. 
Informaţii despre siguranţa 
materialelor sunt disponibile pe pagina 
de Internet a Dow Corning, la 
www.dowcorning.com. Puteţi obţine, 
de asemenea, un exemplar, de la 
reprezentantul local de vânzări Dow 
Corning sau de la Distribuitor, sau 
telefonând la Reprezentanţa 
Internaţională a Dow Corning . 
 

PERIOADA DE 
VALABILITATE ŞI 
CONDIŢIILE DE 
DEPOZITARE 
Molykote® AG-650 are o perioadă de 
valabilitate de 36 de luni, dacă este 
păstrat în ambalajul iniţial, etanş, la 
temperaturi de peste -18°C (0°F). 

 
 
AMBALAREA 
Molykote® AG-650 este disponibil în  
găleţi  de 16 kg (35,2 lb). 

LIMITĂRI 
Acest produs nu a fost nici testat şi nici 
reprezentat ca fiind potrivit pentru 
utilizări medicale sau farmaceutice. 
 

INFORMAŢII DESPRE 
SĂNĂTATE ŞI MEDIU 

Pentru a satisface necesităţile Clienţilor 
cu privire la siguranţă, Dow Corning 
deţine o organizaţie extinsă de 
Supraveghere a Produsului şi o echipă 
de specialişti ce se ocupă de Siguranţa 
şi de Conformitatea Produsului 
(PS&RC), disponibile în fiecare zonă.  
 
Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să consultaţi pagina de internet 
www.dowcorning.com sau 
reprezentantul local al Dow Corning 

 

INFORMAŢII DESPRE 
GARANŢIA LIMITATĂ – 
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU 
ATENŢIE  

Informaţiile din prezentul sunt oferite 
cu bună credinţă şi sunt considerate 
corecte. Totuşi, deoarece condiţiile şi 
metodele de utilizare ale produselor 
noastre nu depind de controlul nostru, 
aceste informaţii nu trebuie utilizate ca 
substitut pentru testele efectuate de 
clienţi, în vederea asigurării că 
produsele Dow Corning sunt sigure, 
eficiente şi satisfăcătoare pe deplin, în 
scopul utilizării intenţionate. Sugestiile 
de utilizare nu vor fi considerate 
stimulente pentru încălcarea vreunui 
brevet. 
 
 Singura garanţie oferită de Dow 
Corning este aceea că produsul va 
respecta specificaţiile de vânzare ale 
Dow Corning , în vigoare în momentul 
transportului. 
 
Remediul exclusiv pentru încălcarea 
unei astfel de garanţii este limitat la 
restituirea preţului de achiziţionare 
sau la înlocuirea oricărui produs care 
se dovedeşte a fi altul decât cel 
garantat. 

cel garantat. 
DOW CORNING NEAGĂ ORICE 
ALTĂ GARANŢIE EXPRESĂ SAU 
IMPLICITÃ DE UTILIZARE PENTRU 
UN ANUME SCOP SAU 
COMERCIALIZARE. 
 
DOW CORNING NEAGĂ ORICE 
RĂSPUNDERE PENTRU ORICE 
DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU 
ULTERIOARA. 

We help you invent the future.™ 

www.dowcorning.com
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