
Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty smar
w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

MOLYWAY LICA 932 zawiera dodatki przeciwdziałające utlenianiu, korozji i zużyciu w warunkach dużego obciążenia.
Produkt ten jest nadzwyczaj odporny na wymywanie wodą. 3% disiarczku molibdenu zapewnia doskonałą
smarowność. MOLYWAY LICA 932 zachowuje stabilność mechaniczną i dobre właściwości przylegania nawet
w warunkach ciągłego płukania wodą, co przekłada się na zmniejszenie zużycia produktu.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

MOLYWAY LICA 932

MOLYWAY LICA 932 bardzo dobrze sprawdza się w wolno obracających się łożyskach ślizgowych i tocznych
poddawanych dużym obciążeniom, w zastosowaniach, w których mogą występować obciążenia udarowe lub rozruch
może następować z dużą częstotliwością. Przykładowe zastosowania: smarowanie wolno obracających się łożysk
kruszarek kamieni i walcarek, rolek nośnych i dociskowych suszarek i pieców obrotowych, łożysk wielkowymiarowych
i wielonaczyniowych koparek kołowych (BWE) oraz inne, w których występują drgania i ruch oscylacyjny. MOLYWAY
LICA 932 szczególnie dobrze sprawdza się w przemyśle i motoryzacji, a także w warunkach wilgoci. Produkt zaleca
sie stosowac w temperaturach z zakresu od -30°C do +120°C.
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Zaklasyfikowano jako środek typu L-XBCIB2 według normy ISO 6743-9 oraz jako środek KPF2K-20 według normy
DIN 51502, Przetestowane i zatwierdzone w SKF Emcor WWO, Jest odporny na wymywanie wodą zgodnie
z wymaganiami normy DIN 51807-1, 0-90, Zatwierdzono po przetestowaniu za pomocą maszyny kontrolnej do smaru
SKF R2F (SKF Grease Testing Machine R2F) przez wykonanie prób eksploatacyjnych A i B

Smar do wolno obracających się łożysk

MOLYWAY LICA 932 to wysokiej jakości smar litowo-wapniowy wytwarzany na bazie oleju mineralnego,
przeznaczony do zastosowań, w których występują duże obciążenia. Produkt ten ma bardzo dobre właściwości
przylegania i dużą odporność na wymywanie wodą, jest wzmocniony disiarczkiem molibdenu oraz zawiera dodatki
przeciwdziałające zużyciu.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

Jednostki

%

ISO 2137

mm²/s

°C
ISO 20623

-
Temperatura kroplenia

Metoda

ISO 3104

2

Przenikanie, przepracowane 100
000 suwów

ISO 2592

>180

-
4600

320

Lepkość oleju bazowego w
temperaturze 40°C

°C

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)

mm/10

Klasa NLGI

Lepkość oleju bazowego w
temperaturze 100°C

ISO 2176

ISO 2137

Wartość

1100

Charakterystyka

N

Przenikanie, przepracowane 60
suwów
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Zawartość siarczku molibdenu

>150

mm²/s

48
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