
Informaţii despre 
Produs 

Lubrifianţi de 
înaltă Performanţă 

Molykote® 33 Vaselină pentru Rulmenţi 
pentru Temperatură Extrem de Scăzută  
 Molykote® 41 Vaselină pentru Rulmenţi 
pentru Temperatură Extrem de Ridicată 
 Molykote® 44 Vaselină pentru 
Temperatură Ridicată 
 

 

CARACTERISTICI 

• Rezistenţă la oxidare, medii umede şi 
corozive 

• Inerţie 

• Stabilitate bună la forfecare 

• Plajă largă de temperaturi : 33 
Vaselină pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută: -100 la 400°F (-73 la 
204°C) 41 Vaselină pentru 
Temperatură Extrem de Înaltă : 0 la 
550°F (-18 la 288°C) 44 Vaselină 
pentru Temperatură Înaltă: -40 la 
400°F (-40 la 204°C) 

• Compatibilă cu multe materiale 
plastice  

COMPOZIŢIE 

• Săpun de litiu 

• Ulei de silicon fenilmetil   

Lubrifianţi pentru rulmenţi antifricţiune şi părţi din plastic şi 
cauciuc  

UTILIZĂRI 
Cele trei vaseline  Molykote® pentru Rulmenţi sunt utilizaţi pentru lubrifierea 
rulmenţilor ce funcţionează sub greutăţi de la uşoare la moderate. Acestea pot fi 
folosite pentru: 

Molykote® 33 Vaselina pentru Rulmenţi pentru Temperatură Extrem de 
Scăzută 
• Unghiurile de fugă pentru cărucioarele de frigider şi echipament conveyer 

pentru camera de răcire  
• Contacte de întrerupere pentru deconectarea utilităţii 
• Motoare cu ceas electric din plastic  
• Contoare cu maximă solicitare contoare factor de putere contor wattora 
• Angrenaje cu motor pentru ştergătoare parbriz  
• Echipament fotografic, optic şi de supraveghere  
• Oscilograf, geofizic şi uşor , instrumente de torsiune mică  
• Mecanism pornire ambreiaj  

Molykote® 41 Vaselina pentru Rulmenţi pentru Temperatură Extrem de 
Ridicată 
• Rulmenţi anti-fricţiune pentru echipament la temperatură înaltă  
• Rulmenţi conveyer furnal  
• Rulmenţii roţilor pentru cărucioare uscătoare de miezuri  
• Legătura regulatorului turbinelor cu abur  
• Conexiuni la rulment şi la mufă a izolatorilor de alimentare  

Molykote® 44 Vaselina pentru Rulmenţi la Temperatură Ridicată 
• Ventilator preîncălzire cuptor de ardere , ventilator cuptor, ventilator răcire 

radiator  
• Uscător şi apret textile  
• Motor aparat de zbor  
• Sisteme conveyer  

Aceste vaseline nu înmoaie sau afectează majoritatea materialelor plastice şi 
sunt utilizaţi pentru a lubrifia angrenaje din plastic rulmenţi şi camă precum şi 
părţi din metal şi cauciuc . Din cauza cerinţelor de torsiune joasă , Molykote® 33 
Vaselina pentru Rulmenţi pentru Temperatură Extrem de Scăzută este eficientă 
mai ales la echipamentele ce trebuie să pornească în condiţii extrem de 
friguroase. 

Rezistenţă la Oxidare– Molykote® Vaselinele pentru Rulmenţi sunt recomandate 
pentru utilizarea la unităţi ce trebuie să rămână operabile când sunt supuse nu 
numai la temperaturi de funcţionare scăzute şi înalte dar şi vreme şi oxidare 
severe. 
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Test Rezultate

Culoare Alburiu Alburiu Negru Alburiu Alburiu

Îngroşător Săpun Litiu  Săpun Litiu Carbon Black Săpun Litiu Săpun Litiu 

Ulei de Bază Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon

DIN 51 562 Viscozitate Ulei de Bază  @ 25°C, mm2/s  100 100 316 125 125

ASTM D 217 Penetrarea a operat 60 de bătăi  mm, 320 280 280 300 280

NLGI # 1 2 2 ~1 2

DIN 51 350 pt4 4 bile sarcina sudură , N (kg) 1200 (122) 1200 (122) 1500 (152) 1100 (113) 1100 (113)

Valoare Dn  Maxim1 (Mărime diametru interior 
în mm X rpm) 

 250,000 200,000 75,000 350,000 300,000

Grade Temperatura de Operare C (F)  -73 to 204 
(-100 to 400)

-73 to 204 
(-100 to 400)

-18 to 288 
(0 to 550)

-40 to 204 
(-40 to 400)

-40 to 204 
(-40 to 400)

ASTM D 2265 Grade Punct de picurare C (F)   226 (439) 226 (439) >300 (>572) 220 (432) 220 (432)

Fed Std 791 Scurgere după 24 de ore @149°C (300°F) %  r 2 1 4.8 3 2.5 2

DIN 51 817 Separare Ulei (Test Standard, 7 zile la 40°C) %    3.2 1.6 2.6 2.4 1.4

Gravitate Specifica @25°C (77°F) 0.97 0.97 1.14 1.05 1.05

ASTM D 1478-80 Torsiune Temperatură Scăzută  @ -73°C

Torsiune Separare Iniţială, Nm 130 x 10 -3 164 x 10 -3

Torsiune la 20 de minute după funcţionare , Nm  13 x 10 -3 22 x 10 -3

Torsiune Temperatură Scăzută  @ -40°C

Torsiune Separare Iniţială, Nm 225 x 10 -3 336 x 10 -3

Torsiune la 20 de minute după funcţionare, Nm 60 x 10 -3 124 x 10 -3

DIN 51 808 Rezistenţă  la Oxidare, cădere presiune 100hr,  
99°C (210°F)  bar (psi) 0.4 (5.80) 0 0.1 (1.45)

DIN 51 821-02-A FAG Tester Elemente Rulment , FE9,  
1500/6000-150, F50, Hrs 110 110

Figura 1. Sugestii pentru Plajele de Temperaturi de Utilizare a Produsului  

Limitări ale Vaselinelor Organice Specifice 

-100°F -20° 2F 60°F 450°F 550°F

Molykote® 44 Vaselina Temperatură Ridicată

Molykote® 41 Vaselina
Temperatură Extrem de Ridicată 

Molykote® 33 Vaselina pentru Temperatură Extrem de Scăzută  

CARACTERISTICI SPECIFICE 
Specificaţii: Aceste valori nu sunt menite pentru utilizare în realizarea specificaţiilor Vă rugăm să contactaţi biroul 
de vânzări local Dow Corning sau Reprezentanţa Locală Dow Corning înainte de a scrie specificaţii pentru acest produs. 

Metodă

33 Uşor        33 Mediu          41 Lubrifiant      44 Uşor             44 Mediu

1Valorile Maxime  Dn  sunt aproximaţii şi vor varia în mare măsură în funcţie de temperatură, greutate şi tip de rulment.
2 Temperatura de operare estimată depind de formula produsului şi testele de laborator.  Temperatura de operare actuală depinde de alţi factori inclusiv mediul de aplicare specific.
3Valorile sunt la 392°F (200°C).
Specificaţii:  Vă rugăm să obţineţi copii ale Specificaţiilor de Vânzare Dow Corning  pentru aceste produse şi să le folosiţi ca bază pentru specificaţiile Dumnevoastră. 
Pot fi obţinute de la orice Birou de Vânzare Dow Corning, sau de  la Deparatamentul Relaţii cu Clienţii al Dow Corning din Midland, MI. Call (989) 496-6000.



DESCRIERE 
Molykote® 33 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută, Molykote® 41 Vaselina 
pentru Rulmenţi pentru Temperatură 
Extrem de Ridicată şi Molykote® 44 
Vaselina pentru Rulmenţi pentru 
Temperatură Ridicată sunt uleiuri 
lubrifiante cu silicon cu îngroşător 
adăugat. Molykote® 33 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută şi Molykote® 44 Vaselina 
pentru Rulmenţi pentru Temperatură 
Ridicată sunt îngroşate cu un săpun 
special de litiu; Molykote® 41 Vaselina 
pentru Rulmenţi pentru Temperatură 
Extrem de Ridicată este îngroşată cu 
cărbune negru.  

Molykote® 33 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută şi Molykote® 44 Vaselina 
pentru Rulmenţi pentru Temperatură 
Ridicată  sunt disponibile cu 
consistenţă uşoară şi medie – NLGI #1 
şi #2. Molykote® 41 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Ridicată este disponibilă cu 
consistenţă medie. – NLGI #2. 

SPECIFICAŢII 
Molykote® 33 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută este menţionată de USDA 
pentru utilizarea ca lubrifiant în cazul 
în  care nu există contactul cu alimente.  

INSTRUCŢIUNI DE 
UTILIZARE  
Metode de aplicare a vaselinei 
convenţionale – perie, pistol pentru 
lubrifiant sau aplicare automată – sunt 
potrivite pentru utilizarea acestor 
Vaseline Molykote® pentru Rulmenţi.   
Testele de laborator şi rapoartele din 
teren au indicat că pistoalele de mare 
capacitate disponibile de la 
producători precum Lincoln-St. Louis, 
sunt de preferat. 

Notă: Trebuie să acordaţi atenţie 
sporită tot timpul pentru a împiedica 
impurităţile de a contamina 
lubrifiantul. Aceste vaseline ar trebui 
ambalate cu o spatulă de ebonită sau 
metal curat.  

 

 

LIMITĂRI 
Aceste vaseline nu trebuie aplicate pe 
suprafeţe ce urmează a fi vopsite. 
Aceste vaseline nu trebuie folosite cu 
combinaţii de rulmenţi din metal feros 
foarte încărcaţi, mai ales dacă există 
fricţiune prin alunecare.  

Molykote® 41 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Ridicată – Rulmenţii ce 
funcţionează la temperaturi extrem de 
ridicate trebuie monitorizaţi frecvent 
pentru a vă asigura că vaselina nu s-a 
uscat. Dacă aceasta se întâmplă, poate 
fi adăugată mai multă vaselină sau 
vaselina existentă poate fi 
recondiţionată prin adăugare de Fluid 
Dow Corning® 710. 

Aceste produse nu au fost nici testate 
şi nici reprezentate ca fiind adecvate 
pentru utilizări medicale sau 
farmaceutice.  

LIMITĂRI DE TRANSPORT  
Nici una. 

EXPIRARE ŞI 
DEPOZITARE 
Dacă este depozitat la temperatura de 
90°F (32°C) sau mai scãzutã, 
Molykote® 33 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută, Molykote® 41 Vaselina 
pentru Rulmenţi pentru Temperatură 
Extrem de Ridicată şi Molykote® 44 
Vaselina pentru Rulmenţi pentru 
Temperatură Ridicată au o durată de 
raft de 60 de luni de la data fabricării. 
A se vedea ambalajul produsului 
pentru data “A se folosi înainte de” . 

AMBALARE 
Nu toate mărimile sunt disponibile în 
toate zonele.  

Molykote® 33 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Scăzută este furnizată în tuburi de 
100-g, tuburi de 150-g,cartuşe de  400-
g, bidoane de 1-kg, bidoane de 3.6-kg, 
găleţi de 18-kg, găleţi de 25-kg, 
butoaie de 55-kg şi butoaie de  180 
kg . 

 

 

 

Molykote® 41 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Extrem 
de Ridicată este furnizat în tuburi de  
100-g, tuburi de 150-g, cartuşe de 400-
g, bidoane de 1-kg, bidoane de 3.6-kg, 
găleţi de 5-kg, găleţi de 18-kg, găleţi 
de 25-kg, şi butoaie de  181.4-kg . 

Molykote® 44 Vaselina pentru 
Rulmenţi pentru Temperatură Ridicată 
este furnizat în tuburi de 100-g , tuburi 
de 150-g , cartuşe de 400-g ,găleţi de 
3.6-kg, găleţi de 5-kg, găleţi de 18-kg, 
găleţi de 25-kg, şi butoaie de  180-kg. 

PRECAUŢII DE 
MANIPULARE  
Informaţii cu privire la siguranţa 
produsului pentru utilizarea sigură nu 
sunt incluse. Înainte de manipulare 
citiţi paginile cu date despre produs şi 
siguranţă produs şi etichetele de pe 
recipient pentru utilizare sigură, 
informaţiile despre risc fizic şi pentru 
sănătate. Pagina cu date despre 
siguranţa materialelor este disponibilă 
pe website Dow Corning la 
www.dowcorning.com. Puteţi obţine, 
de asemenea, o copie de la 
reprezentantul de vânzări local Dow 
Corning sau Distribuitor sau 
telefonând la Reprezentanţa Globală 
Dow Corning.  

INFORMAŢII DESPRE 
SĂNĂTATE ŞI MEDIU 
Pentru a susţine nevoile Clienţilor cu 
privire la siguranţă , Dow Corning are 
o organizaţie extinsă de supraveghere 
şi o echipă de specialişti pentru 
Siguranţa Produsului şi pentru a 
Corespunde Normelor  (PS&RC) 
disponibili în fiecare zonă. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm 
să consultaţi pagina de internet  
www.dowcorning.com sau 
reprezentantul local al Dow Corning. 

http://www.dowcorning.com/
http://www.dowcorning.com/


INFORMAŢII DESPRE 
GARANŢIA LIMITATĂ  
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU 
ATENŢIE  

Informaţiile din prezentul sunt oferite cu 
bună credinţă şi se consideră a fi este corecte. 
Totuşi, deoarece condiţiile şi metodele de 
utilizare ale produselor noastre nu depind de 
controlul nostru, aceste informaţii nu ar trebui 
folosite în locul testelor pentru clienţi pentru 
a se asigura că produsele Dow Corning sunt 
sigure, eficiente, şi pe deplin satisfăcătoare 
pentru scopul folosirii intenţionate. Sugestii 
de utilizare nu vor fi considerate stimulente 
pentru încălcarea vreunui brevet. 
 
Singura garanţie a lui Dow Corning este 
aceea că produsul va respecta specificaţiile de 
vânzare ale Dow Corning , în vigoare la 
momentul Transportului. 
 
Remediul exclusiv pentru încălcarea unei 
astfel de garanţii este limitat la restituirea 
preţului de achiziţionare sau la înlocuirea 
oricărui produs dovedit a fi altul decât cel 
garantat. 
 
DOW CORNING NEAGĂ ORICE ALTĂ 
GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE 
UTILIZARE PENTRU UN ANUME SCOP 
SAU COMERCIALIZARE. 

 
DOW CORNING NEAGĂ RĂSPUNDEREA 
PENTRU ORICE PAGUBĂ INCIDENTALĂ 
SAU ULTERIOARA. 

We help you invent the future.™ 

www.dowcorning.com
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