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Mazivá – Mazacie tuky 
 

Verzia:  603/05  

Valvoline
TM

 Moly Fortified MP Grease 
Univerzálny, lítiový vysokotlaký mazací tuk s molybden-disulfidom (MoS2) pre zníženie trenia. 
Vyvinutý pre mazanie automobilových a priemyselných zariadení, najmä prevádzkovaných vo vlhkom 
prostredí 
 

Môže byť použitý na mazanie podvozku nákladných automobilov, traktorov, buldozérov a ostatných cestných 
a terénnych a priemyselných zariadení. Produkt je mechanicky veľmi stabilný a v dôsledku hladkej štruktúry je 
ľahko čerpateľný. 
 
 
Schválenie/Výkonové stupne 

 

NLGI stupeň:2 

SKF Emcor test:                 spĺňa 
DIN 51802 

Korózny test na meď:         spĺňa 
ASTM D-4048 

Test na vyplavenie vodou (%), 80 
o
C       spĺňa 

ASTM D-124 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Vynikajúci výkon  
Produkt maže a chráni za najnáročnejších okolností 
ako je vlhké alebo prašné prostredie. V prítomnosti 
vody bude zachovaný dobrý mazací film.  
 
Dokonalá ochrana  
Moly Fortified Grease chráni proti hrdzaveniu a korózii 
a je odolný proti oxidácii. Tuk má dobrú mechanickú 
stabilitu a tak nedochádza k jeho vytlačeniu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplikácia 
 
Vhodné pre námorné aplikácie ako sú:  
palubné stroje, navijaky, prevodovky atd.  
 
Vhodné pre zemné stroje, ako sú: buldozéry a vleky, 
pásy+ozubené kolesá, otvorené prevody, klzné 
plochy, reťaze & laná atd., najmä pri práci vo 
vlhkých podmienkach.  
 
Poľnohospodárske a lesnícke stroje pracujúce vo 
vlhkých podmienkach.  
 
Priemyselné aplikácie, klzné povrchy.  
 
Oceľové laná a káble strojov a vlekov.  
 
 
 
 
 
Multifunkčné univerzálne použitie  
Moly Fortifird Grease bol vyvinutý pre také 
spoločnosti, ktoré požadujú produkt pre všeobecné 
mazanie najrozmanitejších strojných zariadení, kde 
je vyžadované mazanie tukom s molykou (MoS2) 
Najmä firmy zjednávajúce kontrakt na prevádzku 
zariadenia vo vlhkých podmienkach budú 
prosperovať pri používaní tohto produktu. Tento 
produkt by nemal byť používaný pre rýchlobežné 
ložiská. 
 
Ťažké pracovné podmienky  
Moly Fortified MP Grease sa dá použiť aj pri 
nepriaznivých pracovných podmienkach ako sú 
kanalizácie alebo lesné pracovisko alebo povrchová 
ťažba.  
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

Moly Fortified Grease 

NLGI stupeň 2 

Typ mydla Lítium 

Penetrácia pri 25 ºC.  
ASTM D-217 

265-295 

Viskozita, mm2 /s pri 40 ºC. 
ASTM D-445 

152 

Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC 
ASTM D-445 

14.1 

Bod skvapalnenia, ºC  
ASTM D-566 

195 

Aplikačná teplota °C -15 až +120 

Farba šedočierna 

Textúra hladká 

Merná hustota pri 15,6 ºC 
ASTM D-4052 

0.950 

  

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
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*Obchodná značka vlastnená treťou stranou ™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych  
Krajinách  
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