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MOLYLUB EP  

(MOLİBDENLİ GRES) 
 

MOLYLUB EP yüksek kaliteli baz yağ ve lityum sabunundan oluşan, ayrıca içerdiği Molibden 
Disülfid (MoS2) ve EP sayesinde titreşim ve yük altında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak üstün 
koruma sağlar. Korozyon ve oksidasyonu önleyen katıklar ihtiva eder. 
 
Kullanım Yerleri 
Otomobil ve ticari araçların, arazi araçlarının, iş makinelerinin genel yağlama uygulamalarında 
kullanılır. 150°C’ ye kadar aralıklı çalışma sıcaklıklarında sorunsuz çalışır. Ayrıca Molibdenli gres 
talep eden birçok endüstriyel uygulamalar için de uygundur. 
 
Teknik Özellikleri 
• Yapısında bulunan Molibden Disülfid (MoS2) sayesinde ağır ve darbeli yüklere karşı ilave koruma 

sağlayarak, titreşim anında metalin metal ile temasını önler, 
• Yüksek ısıya ve suya direnci mükemmeldir, 
• Aşınma, pas ve korozyona karşı yüksek mukavemet gösterir, 
• Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir, ilk çalışma esnasında kolayca yağlama  
   noktalarına ulaşmasını sağlar. 
• Etkili koruma sağlayarak, ekipman ömrünü uzatır. 
•  
Tipik Özellikleri 

 
Ambalaj Şekli 

1 kg Teneke Kutu 
4 kg Teneke Kutu 
16 kg Kova 
50 kg Mini Fıçı 
180 kg Varil 

 
Uyarılar ve Öneriler 
Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı 
toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla 
kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda 
bulundurmayınız. 

NLGI Numarası  1 2 3 
Renk  Siyah Siyah Siyah 
Sabun Cinsi  Lityum Lityum Lityum 
İşlenmiş Penetrasyon  25 oC/60 Stroke 310/340 265/295 220/250 
Damlama Noktası   oC 190 200 200 
Baz Yağ  Mineral Mineral Mineral 
Baz Yağ Viskozitesi  40 °Cst 140 140 140 
Baz Yağ Viskozitesi 100 °Cst 14,5 14,5 14,5 

Çalışma Sıcaklığı Max°C -30 / 120 -30 /130 -30 /130 

Dört Bilye Testi  260 260 260 


