
Informaţii  
despre Produs 

 

Lubrifianţi  
de Specialitate      Vaselină 
                             MOLYKOTE® 1102 
 

 
CARACTERISTICI 
• Rezistenţă deosebită la apă 
• Nu are punct de picurare, prin 

urmare nu există topire sau 
scurgeri de la punctele de 
lubrifiere 

COMPOZIŢIE 
• Ulei mineral 
• Îngroşător anorganic 
• Lubrifianţi solizi 

 
Pentru robinete cu cep şi ventile pentru gaze, cu combinaţii de 
metal, sticlă şi plastic 

APLICAŢII 
• Utilizată cu rezultate bune pentru ventilele de reţinere pentru gaze naturale, 

de pe conductele principale şi secundare ale echipamentelor din gospodării, 
boilere de apă cu încălzire instantanee şi alte echipamente asemănătoare. 

• Lubrifierea robinetelor de dimensiuni mai mici fabricate din metal, sticlă sau 
plastic. 

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.

 

Standard* Test Unitate Rezultat 
 Culoare 

Consistenţă, densitate, vâscozitate 
 Negru 

DIN 51 818 Clasa de consistenţă, NLGI¹  ca. 3 
ISO 2137 Penetraţie lucrată mm/10 205-240 
ISO 2811 Densitate la 20°C g/ml 0,96 
DIN 51 562 Vâscozitate ulei de bază la 40°C mm²/s 900 
DIN 51 562 Vâscozitate ulei de bază la 100°C 

Temperatura 
mm²/s 42 

 Plajă temperatură de operare °C 0 la +160 perioadă 
scurtă +220 

ISO 2176 Punct de picurare °C Nimic 
 Capacitate de încărcare, protecţie contra uzurii 
 Tester patru bile   
DIN 51 350 T.4 Sarcină sudură N 2100 
DIN 51 350 pt.5 Indice de uzură la o sarcină de 800N mm 0,85 
 Maşina Almen-Wieland    
 Sarcină acceptabilă N 14500 
 Forţa de frecare cu sarcina acceptabilă 

Rezistenţă 
N 1300 

DIN 51 807 T.1 Rezistenţă la apă, etapa evaluare statică  0-90 
DIN 51 808 Rezistenţa la oxidare, cădere de presiune 100h, bar 1,3 
 99°C 

Separare ulei 
  

DIN 51 817 Test standard  % 0,0 

1. National Lubricating Grease Institute (Institutul naţional pentru vaseline lubrifiante). 
* ISO: Organizaţia internaţională de standardizare. 
DIN: Deutsche Industrie Norm. 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Instrucţiuni de aplicare  
Curăţaţi zonele de contact. Cum se 
obişnuieşte  la vaselinele lubrifiante, se 
aplică cu peria, spatula, pistolul de 

lubrifiant sau dispozitiv de lubrifiere 
automată. Poate fi folosit în sisteme 
centrale de lubrifiere. Teste de 
compatibilitate pentru umflare sau 
micşorare, formare de crăpături din 



cauza coroziunii, schimbări ale puterii 
sau durităţii ar trebui realizate din 
cauza diferenţei dintre calităţile 
materialelor plastice şi a 
elastomerilor.  
 
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 DE LA 
REPREZENTANTUL LOCAL DE 
VÂNZĂRI DOW CORNING. 
 
PERIOADA DE 
VALABILITATE ŞI 
DEPOZITAREA 
Dacă este depozitat la temperatura de 
200C sau mai scăzută, în recipientul 
original nedeschis, acest produs are o 
durată de viaţă de 60 de luni de la 
fabricaţie. 
 
AMBALAREA 
Acest produs este disponibil în diverse 
recipiente, de dimensiuni diferite. 
Informaţii detaliate privind 
dimensiunile recipientelor pot fi 
obţinute de la cel mai apropiat punct 
de desfacere al Dow Corning, sau de la 
distribuitorul Dow Corning. 

LIMITĂRI 
Acest produs nu a fost nici testat şi 
nici reprezentat ca fiind adecvat 
pentru uz medical sau farmaceutic. 
 
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 Sănătate, Mediu 
şi Administrare, disponibile în fiecare 
zonă.  

Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să consultaţi 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.  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. 
Dow Corning neagă orice altă 
garanţie expresă sau implicitã de 
utilizare pentru un anume scop sau 
comercializare. Doar dacă Dow 
Corning nu vă acordă o andosare 
specifică, semnată, privind buna stare 
de funcţionare, Dow Corning neagă 
orice răspundere legată de orice daune 
accidentale sau ulterioare. Sugestiile 
de utilizare nu vor fi considerate 
stimulente pentru încălcarea vreunui 
brevet. 
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