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Produktinformation 
 

Produktbeskrivning  
MOLYWAY LI 752 är ett mineraloljebaserat fett förtjockat med litiumtvål formulerat för att ge optimerat 
skydd vid höga belastningar genom tillsatser av bl. a. molybdendisulfid. Smörjfettet kan användas i olika 
typer av krävande applikationer. 

Användningsområden 
MOLYWAY LI 752 rekommenderas för användning inom både industri- och fordonsapplikationer. 
Produkten fungerar med hög prestanda i glidlager och växlar samt i långsamtgående rullningslager. 
MOLYWAY LI 752 är speciellt anpassad för användning inom gruvindustrin, maskiner inom lantbruk och 
entreprenad samt inom tågindustrin. Produkten kan även med fördel användas för smörjning av kopplingar 
till släpvagnar. Produkten fungerar dessutom utmärkt i applikationer med högt belastade lager och i våta 
omgivningar. MOLYWAY LI 752 rekommenderas inom temperaturområdet -30 °C till +120 °C. 

Egenskaper och fördelar 
MOLYWAY LI 752 är förstärkt med molybdendisulfid och EP-tillsatser för att ge ett utomordentligt gott 
skydd vid höga belastningar. Detta ger ett bra skydd även i oscillerade och vibrerande applikationer. 
Produkten har bra vidhäftning och oxidationsbeständighet samt mycket god mekanisk stabilitet. 
Egenskaperna bidrar till minskad förbrukning, bra slitageskydd och till att produkten bibehåller 
konsistensen. MOLYWAY LI 752 är formulerad med tillsatser för korrosionsskydd, vilket gör produkten 
mycket tålig vid vattenöversköljning. MOLYWAY LI 752 innehåller 5% molybdendisulfid av extra fin 
kornstorlek. 

Normer och tester 
Klassificerad som L-XCCIB2 enligt ISO 6743-9 och som KPF2K-30 enligt DIN 51502, Möter Caterpillars 
krav för Heavy-Duty Applications och High Load. 

Hantering och förvaring 
Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnat fett till en 
miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan. 

MOLYWAY LI 752 
Smörjfett med molybdendisulfid
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Typiska data  MOLYWAY LI 752 

Egenskaper Värde Enheter Metod 
NLGI-nummer 2 - - 

4-ball, WL 3600 N ISO 20623 

Flampunkt, COC >150 °C ISO 2592 

Basoljeviskositet vid 100 °C 15 mm²/s ISO 3104 

Basoljeviskositet vid 40 °C 200 mm²/s ISO 3104 

Droppunkt >180 °C ISO 2176 

Penetration, bearbetad 
100 000 stämpelslag 

310 mm/10 ISO 2137 

Penetration, bearbetad 
60 stämpelslag 

280 mm/10 ISO 2137 

Informationen i  denna produktinformation är baserad på  FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH´s  erfarenhet och kunskap gällande utveckling 
och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av fak-
torer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern 
kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i 
denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens 
egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation.  

Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produk-
terna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den 
med motsvarande omsorg.  

Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras till-
verkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I 
och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla.  

Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 


	MOLYWAY LI 752
	Smörjfett med molybdendisulfid

