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Mobilux EP 2 Moly
Mobil Grease , Netherlands
Smeervet

Productbeschrijving
Mobilux EP 2 Moly is een veelzijdige lithium-base NLGI No 2 smeervet van premium kwaliteit, aanbevolen voor algemene industriële toepassingen. Het
bevat een extreme-pressure additief voor een hogere belasting. Het bevat tevens molybdeen-disulfide (ook bekend als moly en MoS 2), wat de
anti-wrijvingseigenschappen van het smeervet versterkt bij grenscondities. Mobilux EP 2 Moly is donkergrijs en heeft een gladde, boterachtige structuur.
Het is bestand tegen water, heeft een uitstekende oxidatie en mechanische stabiliteit en beschermt tegen corrosie.

Eigenschappen en voordelen
Molybdeen-disulfide biedt bepaalde voordelen bij grenscondities, vooral daar waar glijdende en trillende beweging het smeervet van de contactpunten
weg leidt. Het biedt bescherming tegen wrijving en wordt daarom aanbevolen als dit een probleem is zoals in draaipinnen, vijfde wielen en andere
onderdelen die onderworpen zijn aan trilling of glijdende bewegingen. Molybdeen-disulfide biedt ook extra smeringsbescherming in omstandigheden
waar er geen veelvuldige nasmering is.

Mobilux EP 2 Moly veelzijdig smeervet biedt de volgende eigenschappen en voordelen:
• Wijde reeks industriële toepassingen en toepassingen in de auto-industrie
• Versterkt met extreme-pressure additieven voor zware belasting
• Bevat molybdeen-sulfide voor extra bescherming voor toepassingen met trillende of glijdende beweging
• Uitstekende oxidatiestabiliteit, weerstand tegen water en corrosiebescherming

Toepassingen
Mobilux EP 2 Moly is geschikt voor glijlagers en tandwielen. Het kan ook gebruikt worden in rollagers, maar het wordt over het algemeen niet aanbevolen
voor hoge precisie rollagers omdat het molybdeen-disulfide zich kan ophopen in de spleten. Mobilux EP 2 Moly heeft toepassingen in de bouw, mijnbouw
en landbouwindustrie. Bakkoppelpennen, tandstangen en kleinste tandwielen, vijfde wielen, stuurmechanismen enz. in terreinvoertuigen en andere
voertuigen.

Eigenschappen en specificaties
Eigenschap
Klasse

NLGI 2

Type verdikker

Lithium

Viscositeit basisolie van smeervetten bij 40 C, mm2/s, AMS 1697

150

Kleur, visueel

Donkergrijs

Corrosiebescherming eigenschappen, waarde, ASTM D1743

PASS

Druppelpunt, °C, ASTM D2265

175 (347)

Molybdeen-disulfide inhoud, gew %, BEREKEND

3

Olieafscheiding, massa%, ASTM D1742

3
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Eigenschap
Penetratie, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

280

Timken OK belasting, kg, ASTM D2509

18 (40)

Wegwassende werking water, verlies bij 79 C, wt%, ASTM D1264

6

Wheel Bearing Test, Loss, 6 h @ 104 C, %, ASTM D1263

0

Gezondheid en Veiligheid
Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor
op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
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Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of
één van haar dochterondernemingen.
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EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium
Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221
Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen
invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan
zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie
contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten.
Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en
aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.
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