
Molykote producten

DUPONT

Molykote G-Rapid Plus 

Smeerpasta met vaste smeerstoffen voor het

monteren en inlopen van metalen onderdelen.

Inloopsmeermiddel voor nieuwe machines,

tanwielkasten en als duursmering voor machine-

onderdelen die langzaam bewegen.

Temperatuurbereik -25˚C tot +450˚C.

Substraat metaal op metaal.

Kleur zwart.

Lage wrijvingscoëfficiënt voorkomt vastvreten

en beschadiging.

Nummer Omschrijving IMPA

700220 Spray 400 ml Vpe = 12 450514

700221 Tube 50 gr Vpe = 10 NVT

700222 Blik 250 gr Vpe = 10 NVT

700223 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

700224 Drum 25 kg Vpe = 1 NVT

Molykote G-N Plus

Een smeerpasta met vaste smeerstoffen voor 

het monteren en inlopen van metalen onderdelen.

Het product wordt toegepast bij perspassing,

productie van alle soorten machineonderdelen,

als inloopsmeermiddel voor nieuwe machines 

en tandwielkasten. Molykote G-n Plus is met

succes ingezet bij tandwieloverbrengingen,

kleppen pompen en spiebanen.

Temperatuurbereik -25˚C tot +450˚C.

Substraat metaal op metaal.

Kleur zwart

Hoge capaciteit tegen slijtage.

Uitstekende bescherming tegen passingsroest.

Nummer Omschrijving IMPA

700100 Tube 100 gr Vpe = 12 NVT

700101 Blik 250 gr Vpe = 10 NVT

700102 Blik 500 gr Vpe = 10 450511

700103 Blik 1 kg Vpe = 1 450512

700104 Drum 5 kg Vpe = 1 450513

700105 Blik 25 kg Vpe = 1 NVT

Molykote Pasta D

Een lichtgekleurde smeerpasta met vaste smeer-

stoffen voor het monteren en inlopen van metalen

onderdelen. Het product is geschikt voor schuif-

oppervlakken en wrijvingscontacten die bloot-

gesteld worden aan zware belasting en een 

schone smering vereisen.

Temperatuurbereik -25˚C tot +250˚C.

Substraat metaal op metaal.

Kleur wit.

Hoge toelaatbare belasting, voorkomt vastlopen,

goede corrosiebescherming.

Nummer Omschrijving IMPA

700240 Spray 400 ml Vpe = 12 NVT

700241 Tube 50 gr Vpe = 10 NVT

700242 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

700243 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

Top Pag. 70/01



Molykote Pasta CU 7439 Plus

Een koperpasta voor onderdelen die aan hoge

temperaturen, hoge belastingen en corrosieve

invloeden worden blootgesteld. Cu-7439 is

geschikt voor machineonderdelen die tegen 

water, stoom en corrosie beschermt moeten

worden. Toepasbaar op onder andere rem-

systemen, flensverbindingen en bouten van

uitlaatgasleidingen.

Temperatuurbereik -30˚C tot +300˚C als pasta.

Temperatuurbereik -30˚C tot +650˚C als vaste

smeerstof. Kleur koper.

Substraat metaal op metaal.

Goed temperatuurbereik, zeer klevend, goed

bestand tegen wegwassen van water.

Nummer Omschrijving IMPA

700250 Spray 400 ml Vpe = 12 NVT

700251 Tube 100 gr Vpe = 10 NVT

700252 Blik 500 gr Vpe = 10 NVT

700253 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

700254 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

700255 Drum 25 kg Vpe = 1 NVT

Molykote Pasta P37 Anti Seize

Een zeer pure vaste smeerpasta voor bout-

verbindingen. Het bevat geen lood, nikkel,

zwavel, chloor en fluorine. P-37 is zeer geschikt

voor schroeven, moeren en bouten die aan 

extreem hoge temperaturen worden bloot-

gesteld. Wordt succesvol toegepast bij bout-

verbindingen van gas- en stoomturbines en in

krachtcentrales. Kleur koper.

Temperatuurbereik -40˚C tot +1400˚C 

Substraat Aluminium en RVS.

Corrodeert niet, bestand tegen extreme 

temperatuur, vrij van zwavel en metalen.

Nummer Omschrijving IMPA

700260 Blik 500 gr Vpe = 10 450523

700261 Blik 1 kg Vpe = 1 450524

700262 Drum 25 kg Vpe = 1 450525

Molykote Pasta 1000

Molykote 1000 is een vaste smeerpasta voor

metalen bout-moer verbindingen en bevat geen

lood of nikkel. Het product is geschikt voor 

bout-moer verbindingen die worden blootgesteld 

aan temperaturen tot +650˚C en na de eerste

werking opnieuw worden vastgezet of uit 

elkaar gehaald. Succesvol bij cilinderkopbouten,

spuitdopschroeven van spuitgietmachines en 

boutverbindingen in de chemische industrie.

Temperatuurbereik -30˚C tot +650˚C.

Substraat metaal op metaal.

Kleur bruin.

Gelijkmatige wrijvingscoëfficiënt voor

voorspanning en aanzetkoppel.

Nummer Omschrijving IMPA

700235 Spray 400 ml Vpe = 12 450520

700236 Tube 100 gr Vpe = 10 NVT

700237 Blik 250 gr Vpe = 10 NVT

700238 Blik 1 kg Vpe = 10 450521

700239 Drum 25 kg Vpe = 1 NVT
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Molykote Longterm W2 vet

Wit-kleurig hoogwaardig lagervet goed water 

en zeewater bestendig. Voornamelijk geschikt

bij langzame tot snelle bewegingen en 

bij middelmatige belasting.

W2 vet wordt succesvol toegepast in de voedings-

industrie, pharmaceutische industrie, textiel en

papier fabricage machines en precisieinstrumenten.

Is geschikt voor langdurige smering, hoge

bescherming tegen slijtage door vaste 

smeerstoffen.

Temperatuurbereik -30˚C tot +110˚C. 

Korstondig tot +130˚C.

NLGI klasse 2, kleur wit

Substraat metaal op metaal.

Samenstelling, minerale olie, lithium zeep, vaste

smeerstoffen en hechting verbeteraar.

Nummer Omschrijving IMPA

700180 Patroon 400 gr Vpe = 10 NVT

700181 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

700182 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

700183 Drum 25 kg Vpe = 1 NVT

700184 Drum 50 kg Vpe = 1 NVT

700185 Vat 180 kg Vpe = 1 NVT

Molykote 55 Siliconen vet

Smeermiddel en afdichtingsmiddel voor O-ringen

en pakkingen. Zeer geschikt voor smering tussen

rubberen en stalen onderdelen in pneumatische 

systemen.

Specificaties MIL-G-4343C.

Temperatuurbereik -65˚C tot +175˚C.

Op basis van siliconen olie, ester en lithium zeep.

NLGI klasse ongeveer 2, kleur mat wit.

Zeer goede corrosiebescherming, toepasbaar

op vele plastic en elastomeer soorten.

Substraat rubber op metaal.

Nummer Omschrijving IMPA

700210 Tube 100 gr Vpe = 10 NVT

700211 Blik 1 kg Vpe = 1 NVT

700212 Drum 25 kg Vpe = 1 NVT

Molykote 111 Siliconen Compound

Kleppensmeermiddel en afdichtingsmiddel op

basis van siliconen olie en anorganische verdikker.

Het product wordt ingezet voor het smeren van

onder andere regel- en drukkleppen.

Als afdichtingsmiddel wordt Molykote 111

compound gebruikt bij buitenapparatuur dat

wordt blootgesteld aan water en ruwe weers-

omstandigheden.

Temperatuurbereik -40˚C tot +200˚C. 

Onbewerkte penetratie 185.

Substraat metaal op metaal.

Kleur wit doorschijnend.

Samenstelling, siliconenolie, anorganische

verdikker, additieven.

Goede chemische resistentie, uitstekend

waterbestendig, breed temperatuurbereik.

Nummer Omschrijving IMPA

700230 Tube 100 gr Vpe = 10 450551

700231 Blik 1 kg Vpe = 1 NVT

700232 Blik 5 kg Vpe = 1 450553

700233 Drum 25 kg Vpe = 1 NVT
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Molykote BR-2 Plus vet

Een hoogwaardig vet met vaste smeerstof voor

metaal/metaal combinatie met langzame tot

snelle bewegingen. Voornamelijk geschikt bij

middelmatige belasting.

BR-2 Plus wordt gebruikt bij kogel- rollagers,

glijlagers, spiebanen en draadspindels. 

Het product heeft een hoge toelaatbare belasting 

en is geschikt voor langdurige smering.

Temperatuurbereik -30˚C tot +130˚C.

NLGI klasse 2, kleur zwart.

Substraat metaal op metaal.

Samenstelling, minerale olie, lithium zeep, vaste

smeerstoffen, EP additieven en corrosieremmer.

Hoge toelaatbare belasting, voor langdurige 

smering, goede corrosiebescherming en 

noodloopeigenschappen.

Nummer Omschrijving IMPA

700170 Tube 100 gr Vpe = 10 NVT

700171 Patroon 400 gr Vpe = 10 NVT

700172 Blik 1 kg Vpe = 10 450526

700173 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

700174 Drum 25 kg Vpe = 1 450527

700175 Drum 50 kg Vpe = 1 NVT

700176 Vat 180 kg Vpe = 1 NVT

Molykote Multilub

Een hoogwaardig vet voor metaal/metaal combinaties

met langzame tot snelle bewegingen en middel-

matige tot hoge belasting.

Multilub wordt toegepast op kogel en glijlagers, 

rollagers, spiebanen en draadspindels. Dit Molykote

smeervet wordt onder andere gebruikt voor

chassis smering van kranen, vorkheftrucks en

hefapparaten.

Temperatuurbereik -30˚C tot +130˚C. 

NLGI klasse 2, kleur zwart.

Substraat metaal op metaal.

Samenstelling, minerale olie, Lithium zeep,

EP additieven en corrosieremmer.

Hoge toelaatbare belasting, lage olieviscositeit,

goede corrosiebescherming.

Nummer Omschrijving IMPA

700190 Tube 100 gr Vpe = 10 NVT

700191 Patroon 400 gr Vpe = 10 NVT

700192 LS patr. 400 gr Vpe = 10 NVT

700193 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

700195 Drum 20 kg Vpe = 1 NVT

700196 Vat 180 kg Vpe = 1 NVT

Molykote M55 Plus Olieadditief

Een zwarte dispersie van vaste smeerstof in een

minerale olie. Het product wordt succesvol toe-

gepast als additief voor minerale oliën.

M-55 Plus verhoogt de toelaatbare belasting

reduceert wrijving, slijtage en geluid.

Temperatuurbereik -180˚C tot +450˚C. 

Toe te voegen aan smeeroliën, transmissie-

en metaalbewerkingsoliën bij minerale oliën.

Kleur zwart.

Nummer Omschrijving IMPA

700215 Blik 1 ltr Vpe = 1 450534

700216 Blik 5 ltr Vpe = 1 450535

700217 Blik 20 ltr Vpe = 1 NVT
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Molykote DX 

Een lichtgekleurde vetpasta met vaste smeerstoffen

voor montage en duurzame smering van metaal-

houdende onderdelen. Product geschikt op glij-

vlakken en wrijvingscontacten die onderhevig zijn

aan zware belasting en waar een schoon smeer-

middel nodig is. Molykote DX wordt succesvol

toegepast op wrijvingsoppervlakken, precisie-

instrumenten voor textiel en kunststof.

Temperatuurbereik -25˚C tot +125˚C. 

Kleur wit.

Substraat, kunststof op kunststof of

metaal op kunststof.

Voorkomt vastlopen, goede bescherming

tegen corrosie.

Nummer Omschrijving IMPA

700244 Tube 50 gr Vpe = 10 NVT

700245 Blik 250 gr Vpe = 10 NVT

700246 Blik 1 kg Vpe = 1 NVT

700247 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

Molykote  P40

Een metaalvrije hechtende smeerpasta voor gebruik

van montagewerkzaamheden en duursmering.

Uitstekende hechting, goede bescherming tegen

corrosie en waterbestendigheid.

Toepasbaar in voortdurende smering van delen

in remsystemen, remstangen, geleidebouten,

nokken en normale lagers, open tandwiel-

systemen en scheepvaart toepassingen.

Temperatuurbereik -40˚C tot +230˚C 

Kleur geel/bruin.

Substraat metaal op metaal.

Kleverige pasta, breed temperatuurbereik,

waterbestendig.

Nummer Omschrijving IMPA

700263 Blik 1 kg Vpe = 1 NVT

700264 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

700265 Blik 25 kg Vpe = 1 NVT

Molykote 1122

Is een synthetisch vet met vaste smeerstoffen.

Het wordt gebruikt voor het invetten van kettingen

uitgerust met smeernippels zoals spankettingen

in de textielindustrie alsmede transportkettingen.

Daarnaast wordt Molykote 1122 ingezet als smering

voor tandwielaandrijvingen en opentandwielen

en glijlagers die met lage snelheid bij een hoge

temperatuur werken.

Temperatuurbereik +10˚C tot +160˚C. 

Kleur zwart.

Substraat metaal op metaal.

Waterbestendig, hoge snelheden.

Nummer Omschrijving IMPA

700280 Spuitbus 400 ml Vpe = 12 NVT

700281 Blik 25 kg Vpe = 1 NVT
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Molykote D-321 R

Is een luchtuithardend droog smeermiddel. 

Voor metaal/metaal combinaties met langzame 

tot middelsnelle bewegingen en hoge belastingen.

Geschikt voor permanente smering van geleiders 

met schuivende beweging onder hoge druk met

een lage bewegingsnelheid.

Onder andere succesvol bij cilinderkopbouten,

roostergeleiders en het inlopen van tandwielen

onder hoge druk. Kleur grijs/zwart.

Temperatuurbereik -180˚C tot +450˚C.

Smering voor langere periodes.

Nummer Omschrijving IMPA

700401 Spuitbus 400 ml Vpe = 12 450544

700402 Blik 1 kg Vpe = 1 450545

700403 Blik 5 kg Vpe = 1 450546

Molykote MKL-N

Is een vet op basis van minerale olie met vaste

smeerstoffen gedispergeerd in een oplosmiddel.

Zeer geschikt voor het smeren van kettingen.

Temperatuurbereik -25˚C tot +150˚C.

Substraat metaal op metaal.

Voor hoge belastingen. Kleur zwart.

Nummer Omschrijving IMPA

700350 Spuitbus 400 ml Vpe = 12 NVT

700351 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

Molykote Longterm 2 Plus

Is een smeervet voor metaal/metaal combinaties

met langzame tot middelsnelle bewegingen.

Voornamelijk geschikt bij hoge belasting.

Wordt gebruikt bij lagers, spiebanen en koppelingen.

Het product is geschikt voor langdurige smering

en heeft hoge toelaatbare belasting.

Temperatuurbereik -25˚C tot +110˚C. 

NLGI klasse 2, kleur zwart.

Samenstelling, minerale olie, Lithium zeep,

vaste smeerstoffen, EP additieven, corrosieremmer,

hechtingsverbeteraar.

Beschermt tegen corrosie en passingroest.

Nummer Omschrijving IMPA

700500 Patroon 400 ml Vpe = 10 NVT

700501 LS patr. 400 ml Vpe = 12 NVT

700502 Blik 1 kg Vpe = 10 NVT

700503 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

700504 Blik 25 kg Vpe = 1 NVT

700505 Drum 180 kg Vpe = 1 NVT

Molykote G-0102

Lagervet voor zware belastingen in water- of vocht-

rijke omgevingen. Smering van buiskleppen en sluis-

deuren. Chemische industrie in het bijzonder bij

koeling en condens. Staalindustrie en mijnbouw.

Temperatuurbereik -25˚C tot +140˚C. 

NLGI klasse 2, kleur bruin.

Samenstelling, minerale basisolie, Calciumcomplex

verdikker, corrosieremmer, extreme druk toevoeging.

Uitstekende thermische stabiliteit en extreem hoge druk bestendig.

 

Nummer Omschrijving IMPA

700620 Patroon 400 ml Vpe = 10 NVT

700621 Blik 25 kg Vpe = 1 NVT

700622 Drum 180 kg Vpe = 1 NVT 70-01.5



Molykote 106

Inbrand droge film glijlak.

Droge smering voor metaal op metaal combinaties.

Onderhoudsvrije permanente smering bij 

toepassingen met hoge stress frictie in combinatie 

met lage snelheden en bewegingen.

Toegepast op constructies waar gebruik van olie 

of vet ongewenst is en waar de kans op 

vervuiling eveneens ongewenst is.

Kan worden gebruikt voor droge smering van sloten,

scharnieren, gewrichten, magnetische componenten

en als anti-seizing coating van motor en versnellings-

bak componenten.

Temperatuurbereik -70˚C tot +250˚C.

Viscositeit bij 20˚C is 37.

Kleur donkergrijs.

Lage wrijvingscoefficient, goede hechting.

Samenstelling, vaste smeerstoffen, organische

binder, oplosmiddel.

Nummer Omschrijving IMPA

700720 Blik 500 gr Vpe = 1 450547

700725 Blik 5 kg Vpe = 1 450548

Molykote M 77

Vaste smeerpasta geschikt voor smeerpunten met lage

tot middelmatige belastingen en lage snelheden die 

onderhevig zijn aan water en extreme temperaturen.

Bij temperaturen boven de 230˚C vervliegt de basisolie

en het resterende laagje vast smeermiddel neemt de 

smering over tot +400˚C.

Geschikt voor smeren van onderdelen waarvan het 

materiaal niet bestand is tegen minerale oliën.

Wordt gebruik op metaal/metaal combinaties met

wrijvings- en contactoppervlakken, remankerplaten

en zuigers van schijfremmen.

Temperatuurbereik -45˚C tot +230˚C  (pasta-achtig).

Temperatuurbereik tot +400˚C  (droog).

Kleur zwartgrijs.

Samenstelling, Polyfenylmethyl siloxaan olie,

Lithium zeep, molybdeen di-sulfide.

Goede vluchtige eigenschappen, goed bestand tegen

water, verenigbaar met vele soorten kunststoffen 

en elastomeren.

Nummer Omschrijving IMPA

700730 Blik 1 kg Vpe = 10 450518

450519

Molykote Powder Z

Vaste smeerstof. Kan met een kwast droog aangebracht 

worden als een smeerfilm voor metalen contacten.

Als vast smeermiddel toevoeging voor zelfsmerende

plastics en sintermetaal onderdelen, remvoering toe-

passingen. Voor zware belasting bij lage snelheden.

Temperatuurbereik -185˚C tot +400˚C.

Onder vacuüm tot +1100˚C.

Kleur zwart.

Samenstelling, molybdeen disulfide.

Reduceert frictie en slijtage, beschermt tegen oxidatie,

extreem hoge druk bestendig.

Nummer Omschrijving IMPA

700740 Blik 500 gr Vpe = 1 450501
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Molykote Powder Micro Size

Vaste smeerstof. Kan met een kwast droog aangebracht 

worden als een smeerfilm voor metalen contacten.

Als vast smeermiddel toevoeging voor zelfsmerende

plastics en sintermetaal onderdelen, remvoering toe-

passingen. Voor zware belasting bij lage snelheden.

Temperatuurbereik -185˚C tot +400˚C.

Onder vacuüm tot +1100˚C.

Kleur zwart.

Samenstelling, molybdeen disulfide.

Reduceert frictie en slijtage, beschermt tegen oxidatie,

extreem hoge druk bestendig.

Voldoet aan specificatie MIL-C-81309C.

Nummer Omschrijving IMPA

700742 Blik 1 kg Vpe = 1 450504

700745 Spuitbus 400 ml Vpe = 12 NVT

Pulver spray

Molykote Supergliss 

Corrosie beschermend smeerolie met indringende 

eigenschappen. Voor het eenvoudig verwijderen van

roestige componenten. Gebruikt als corrosiebescherming.

Samenstelling, minerale olie, hechting verbeteraar,

oplosmiddel, anti-corrosie toevoeging en drijfgas.

Dringt diep in het te lossen onderdeel door, roest

oplossend vermogen, smering, corrosie bescherming.

Nummer Omschrijving IMPA

700750 Spuitbus 400 ml Vpe = 12 450531

Molykote M-30 

Is een zwarte dispersie van vaste smeerstoffen in een

synthetische olie. Het product wordt toegepast bij kettingen

en rollen van transportbanden.

Verhoogt de toelaatbare belasting, reduceert wrijving 

en slijtage en vermindert het inlopen.

Temperatuurbereik -180˚C tot +450˚C.

Substraat metaal op metaal. Kleur zwart.

Voor hoge temperatuur kettingen, bevat MoS2.

Ook toepasbaar voor kogel-, rol- en glijlagers.

Samenstelling Molybdeen disulfide synthetische olie en oplosmiddel.

Nummer Omschrijving IMPA

700760 Blik 1 kg Vpe = 1 450536

700761 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

Molykote BG-555

Zeer zuiver geluids reducerend synthetisch vet.

Voor lagers met toenemende temperaturen voor een

langere periode. Voor enorme lange service intervals

gaat wel 10x langer mee dan conventioneel vet.

Temperatuurbereik -40˚C tot +150˚C.

Kleur lichtbeige.

Uitstekend bestand tegen lage temperaturen, anti

corrosie eigenschappen, zeer geluid reducerend.

Nummer Omschrijving IMPA

700770 Blik 1 kg Vpe = 1 NVT

700771 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT
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Molykote HP-870

De Molykote HP-870 is een synthetisch smeervet voor metaal/metaal en 

metaal/kunststof combinaties bij langzame en middelzware bewegingen.

Het product wordt succesvol toegepast  voor smering van glij- en 

wentellagers in koelinstallaties, lagers van pompen en ventilatoren.

Molykote HP-870 is geschikt voor langdurige smering , heeft een hoge

belasting en een groot temperatuurbereik.

Temperatuurbereik -20˚C tot +250˚C.

Substraat metaal op metaal en metaal op kunststof.

Kleur wit.

Nummer Omschrijving IMPA

700790 Tube 100 gram Vpe = 10 450556

700791 Blik 1 kg Vpe = 1 450557

700792 Blik 10 kg Vpe = 1 450558

700793 Blik 25 kg Vpe = 1 450559

Molykote 33 light

De Molykote 33 Light is een smeervet geschikt voor metaal/metaal en

metaal/kunststof combinaties bij langzame tot middelsnelle bewegingen

en lichte belasting. Hoog oxidatie bestendig, bestand tegen water.

Molykote 33 Light wordt met succes gebruikt bij motoren, ruitenwisser-

motoren, voertuigstartmotoren en meetinstrumenten.

Temperatuurbereik -73˚C tot +180˚C.

NLGI Klasse 1, samenstelling siliconen olie Lithiumzeep.

Substraat metaal op metaal en metaal op kunststof.

Kleur roze.

Nummer Omschrijving IMPA

700800 Tube 100 gram Vpe = 10 NVT

700801 Blik 1 kg Vpe = 1 NVT

Molykote FM G-0052FG 

Een wit lagervet dat voor vele toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie

toepasbaar is. Het vet heeft een NSF H-1 goedkeur voor gebruik in de

voedingsmiddelenindustrie en is geschikt voor smering van machine onderdelen

waar een schoon uiterlijk van belang is. 

De Molykote G-005X series is goed bestand tegen het wegwassen van 

water en heeft een hoge belastbare capaciteit.

Temperatuurbereik -40˚C tot +150˚C.

Substraat metaal/metaal.

Kleur wit.

NSF H-1 goedkeur.

Nummer Omschrijving IMPA

704005 Patroon 380 gr Vpe = 10 NVT

704006 Blik 5 kg Vpe = 1 NVT

704007 Blik 25 kg Vpe = 1 NVT
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