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GREASE MULTI MOLY 2 - MOLINERA 2 
 

HOOGWAARDIG MULTI MOLY SMEERVET MET MOS² 
 
 

 

Omschrijving  
 

GREASE MULTI MOLY 2 - MOLYNERA 2  is een zeer efficiënt donkergrijs lithium smeervet met anti-slijtage 
eigenschappen, samengesteld op basis van het superieure lithium 12 hydroxystearaat en hoog viskeuze paraffine-
oliën met toevoeging van microscopisch kleine vaste smeermiddelen met uiterst lage wrijvingscoëfficiënt.   
Dit specifiek samengestelde vet is voornamelijk geschikt voor het smeren van zeer zwaar belaste mechanismen en 
traag glijdende of bewegende componenten van industriële toepassingen en grondverzet machines. 
 
 

 

Voordelen  
 

► uitzonderlijke bescherming tegen slijtage 
► zeer goede EP eigenschappen 
► zeer sterke mechanische stabiliteit 
► uitstekende anti-roest eigenschappen 
► sterke aanhechting op metalen oppervlakken  
► goede weerstand tegen oxidatie 
► inzetbaar tussen –20°C tot +130°C 
 
 

 

Kwaliteitsniveau  
 

 NLGI  2    Lithium 12 hydroxystearaat  met Molybdeen bisulfide & colloïdaal Grafiet 
KPF2K-20  

 
 

 

Toepassingen  
 

GREASE MULTI MOLY 2 - MOLYNERA 2  is een kwalitatief smeermiddel voor bescherming van kruiskoppelingen, 
bladveren, chassis-veerpunten, lagers en assen onder zware belasting bij industriële toepassingen en machines 
voorkomende in de burgerlijke bouwkunde. Door het volume aan vaste smeermiddelen zijn toepassingen met 
centrale smeersystemen en in rollagers afgeraden. 
 
 

 

Analyse cijfers  
 
 

Test Methode Eenheid  
Classificatie DIN 51502  KPF2K-20 
Kleur    Grey-black 
Temperatuur bereik DIN 51825 °C -20 tot + 130 
Temperatuur max. piek DIN 51825 °C +155 
Druppelpunt ASTM D 566 °C +190 
Zeeptype    Li+MoS²+Graph. 
Viscositeit basisolie  
@ 40°C 
@ 100°C 

 
ASTM D 445 

 

 
mm²/s 

 
220 

NLGI graad DIN 51818  2 
Penetratie bewerkt ASTM D 217 Mm/10 @ 25°C 280 
4-kogel lastest ASTM D 2596 Kg 270 
Timken OK Load test ASTM D 2509 Lbs. 45 

 

 
De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden.  Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van 

onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.   
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten. 
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