
Product gegevens

Castrol Molub-Alloy 777 NG Range
Heavy Duty Grease

Omschrijving
MOLUB ALLOY™ 777 NG vetten zijn ontwikkeld voor zeer zware belastingen onder verzwaarde omstandigheden. De
vetten zijn samengesteld en gecompoundeerd teneinde weerstand te kunnen geven aan zware en tevens stotende
belastingen, onder omstandigheden zoals deze zich voor kunnen doen in de staal-en constructie industrie, mijnbouw en
bos-ontginning.

MOLUB ALLOY 777 NG vetten zijn samengesteld uit een pakket aan hoog visceuze minerale oliën en polymeren.
Deze zorgen voor een zeer sterke smeerfilm welke stotende belastingen en trillingen goed kan weerstaan.
De hechte verdikker zorgt voor een goede afdichting tegen intreding van vervuiling van buitenaf, als de
afdichtingen beschadigd zijn, of zelfs indien die afdichtingen ontbreken (vetkraag in het lager).
De smeervetten bevatten vaste smeermiddelen wier structuur het best tot hun rechten komen in de ruige
omstandigheden van zware industrie. Deze vaste smeermiddelen hebben een behandeling ondergaan
waardoor hun natuurlijke affiniteit met metaaloppervlakken is vergroot.
Anti-corrosie toevoegingen en antioxidanten verhogen de weerstand tegen oxidatie en veroudering van de
basisolie.
777 NG vetten bevatten geen antimoon, lood, zink of andere zware metalen.

Toepassing
Geschikte toepassingen vinden we in alle typen rollagers, glijlagers, spindels, kruiskoppelingen
(uitgezonderd hoge snelheid precisiekoppelingen), open vertandingen, nokken en algemene vetsmeerpunten,
vooral daar waar sprake is van zware belastingen bij lage snelheden.
MOLUB ALLOY 777 NG vetten zijn bijzonder geschikt voor het smeren van zware machinerie, zoals bijvoorbeeld
forceerpersen of draglines. Dit door de extreem sterke smeerfilm welke gesteund wordt door de vaste
smeermiddelen in het wrijvingsgebied en verder de excelente afdichtingscapaciteiten. Een vermindering in
vetverbruik kan gerealiseert worden, terwijl tegelijkertijd de smeeromstandigheden kunnen verbeteren.

Voordelen
Door hun goede adfhesie optrimaliseren deze vetten een verbeterde afdichting.
De MOLUB-ALLOY vaste smeermiddelen reduceren de wrijving in het grens-smeer-gebied en de overige
wrijvingsgebieden. Dit is vooral van belang bij frequente start-stopsituaties, lage snelheid in combinatie met
hoge belasting, en bij schok (stotende) belasting.
Kostenbesparing kunnen worden behaald middels alle hierboven genoemde argumenten. Deze komen naar
voren door minder reparaties, stilstand van de machine, verlengde sevice intervallen en verlengde levensduur
van onderdelen.
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Productspecificaties

Naam Methode Eenheid 777-1 NG 777-2 NG

Kleur Visueel - Zwart Zwart

Type verdikker / zeep - - Lithium Lithium

Penetratie gekneed (60 slagen @ 25°C / 77°F) ISO 2137 / ASTM D217 0.1 mm 310-340 265-295

Penetratie gekneed (100,000 strokes @ 25°C / 77°F) -
verschil t.o.v. de penetratie na 60 slagen

ISO 2137 / ASTM D217 0.1 mm max. 30 max. 30

Druppelpunt ISO 2176 / ASTM D566 °C > 180 > 180

Viscositeit basisolie @ 40°C / 104°F ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 860 860

Viscositeit basisolie @ 100°C / 212°F ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 60 60

Viscositeits Index ISO 2909 / ASTM D2270 - 94 94

Vlampunt - open cup methode ISO 2592 / ASTM D92 °C >220 >220

Wateruitwasbaarheid ISO 11009 / ASTM D1264 % wt loss < 8,0 < 5,0

Waterbestendigheid DIN 51807-1 Klasse 0 0

Roest Test (gedestilleerd water) ASTM D1743 Voldoet Voldoet Voldoet

Roest Test - EMCOR (gedestilleerd water) ISO 11007 / ASTM D6138 Klasse* 0/1 0/1

Koper-corrosie (24 hrs,100°C / 212°F) ASTM D4048 Klasse* 1 1

Vier Kogel belastbaarheidstest, Koudlaspunt ISO 11008 / ASTM D2596 kgf
typical
400

typical
400

Vier Kogel belastbaarheidstest, Koudlaspunt DIN 51350-4A N > 3800 > 3800

Vier Kogel belastbaarheidstest - Slijtagekras diameter
(40 kgf / 75°C / 1200 rpm / 1 hr)

ISO 51350 / ASTM D2266 mm < 0,65 < 0,50

Vier Kogel belastbaarheidstest - Slijtagekras diameter DIN 51350-5E mm < 1.20 < 1.00

Vloeidruk @ -20°C DIN 51805 mBar <700 <700

Gebruikstemperatuur - °C -20 / 120 -20 / 120

Fabriekstoleranties in acht genomen.

Extra Informatie
MOLUB ALLOY 777 NG vetten worden beter niet vermengd met smeervetten met een ander type verdikker.
Smeerintervallen zouden geleidelijk aan verkort kunnen worden teneinde de complete verwijdering van het
voorafgaande product te bespoedigen en de opbouw van een laag vaste smeermiddelen op de smeerpunten te
waarborgen. De vetten kunnen aangebracht worden met een hand-vetspuit, of met behulp van een automatische
vet-verdeelsysteem dat geschikt is voor dit type vet.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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