
Mol-C Sprey Dry-305 Kuru F�lm Yağlayıcı
Uygulama Prosedürü

Etkili ve verimli bir kullanım sağlamak için uygulama yöntemi 3 adımdan
oluşmaktadır. 

Yüzey Hazırlama 
Mol-C Dry 305 Sprey Uygulama 
Kürlenme 

Uygulanacak yüzeyin kir, yağ ve toz gibi kirleticilerden arındırılması
gerekmektedir.
Yüzeyi temizleyin. 
Yüzeyin yağdan arındırıldığından emin olunuz. 
Kumlama veya fosfatlama yöntemlerinden birini yapın. 
Kumlama ve fosfatlama kaplamanın adezyonunu ve ömrünü artıracaktır. 
Kumlama veya fosfatlama yapılmadıysa mutlaka yüzeyi kir, yağ ve toz gibi 
 kirleticilerden arındırılması gerekmektedir.  
Temizlenmeyen yüzeylere tutunma olmayacağı için performans düşük olacaktır. 

Sıvı halde muhafaza edilen kaplama uygulanmadan önce en az 2-3 dk
çalkalanmalıdır.
Önceden yüzey hazırlama işlemi yapılmış parçaya uygulayınız. 
Kaplama kalınlığı 5-22 μm arasında olmalıdır. 

 Uygulanana yüzey kurumaya bırakılmalıdır. 
 23° ortam sıcaklığında 5-10 dakika içerisinde dokunacak kadar kuruma
gerçekleşir. 
Kaplanan yüzeyin tam kürlenme süresi 23° ortam sıcaklığında 2-3 saattir. 
Uygulandıktan sonra parçayı kullanmak için en az 2-3 saat ortam sıcaklığında
bekletiniz.
 

  1- Yüzey Hazırlama 

   2- Mol-C Dry 305 Sprey Uygulama 

 
  3- Kuruma ve Kürlenme Süreleri



Güç aktarma mekanizmaların ( dişliler )
Özellikle ağaç, kağıt ve cam sanayilerinde zor çalışma
şartlarında hareket eden sonsuz dişli çarklar ve miller, dişli
diskler ve ayar milleri
Tekstil sanayinde kullanılan gergili kurutma makinalarının
(ramözlerin) en ayarlama milleri
Toz tutmama özelliğinden dolayı iplikhaneler
Düşük yükler ve düşük hızlardaki metal / plastik 
 kombinasyonlar
Alüminyum extrüzyon kalıpları
Kamalar, üniversal bağlantılar ve kamalı yataklar
Pistonlar, eksantrik miller
Hareketli yataklar
Kilit parçaları ve mekanizmaları
Kapı menteşeleri
Pimler
Yaylar
Rulmanlar ve yataklar
Burçlar
Cıvatalar ve somunlar
Servolar, hareketli parçalar üzerinde sürekli yağlama ve
sürtünmeye karşı koruma sağlar.

MOL-C Dry-305 Spray (MoS2)
YAYGIN KULLANIM ALANLARI
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by law, Nanografi Nanotechnology will not be responsible for damages of any nature resulting from the use or reliance upon the information 

contained in this data sheet. No express or implied warranties are given other than those implies mandatory by law.  

NANOGRAFİ NANO TEKNOLOJİ 

TEKNİK VERİ DÖKÜMANI  

ÜRÜN BİLGİSİ 

Ürün Grubu    Yağlayıcı ve Kaplama 

Ticari İsim    Mol-C Dry 305 Sprey  

Ürün Numarası 
 
NG10CMW0945 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Fiziksel Özellikler 

Standart Test Birim Sonuç 

ISO 2431 24°C’de Viskozite 

(#3 cup) s  

Saniye 24 

DIN 53217/2 20°C’de Yoğunluk g/ml 1.09 

CTM 0242 I Uçucu olmayan 

bileşen 

% 28 

Servis Sıcaklığı Aralığı °C -185 to 445

Yük Taşıma Kapasitesi, Aşınma Koruması, Servis Ömrü 

ASTM 

D2625 

Falex yük taşıma N b=4450 

p=12400 

s=6700 

ASTM 

D2714 

LFW-I, rotasyon 

F= 2860 N, n= 72 

rpm  

V= 7.9 m/dk 

 Devir sayısı x 1000 
μ= 0.1 

b=215 

p=151 

s=310 
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NANOGRAİ NANO TEKNOLOJİ  

Kullanma Talimatı 

Yüzey Hazırlama  

Önce Mol-C Dry 305 Sprey ile kaplanacak yüzey temizlenir ve yağdan arındırılır. Fosfatlama 

veya kumlama (180 kum) yüzeye yapışmayı ve servis ömrünü uzatır. 

Uygulama  

Sıvı Mol-C Dry 305 Sprey, fırçalama veya püskürtme yoluyla uygulanmadan önce iyice 

karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır. 

Uygulama Alanları 

Metalin metale temas ettiği ve yüksek yüklere maruz kalınan alanlarda kullanılabilir. Bunun 

yanı sıra hem sıvı hem de aerosol spray dişlilerin, vidaların, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek 

basınç altındayken bile yüksek gerilim anahtarlarının yağlanmasında kullanılabilir.  Ek olarak 

MOL-C Dry 305 kızaklar ve raylar için de kullanılabilir. Mol-C Dry 305 Sprey, ulaşılması zor 

yüzeylerde veya acil sınırlı yağlamanın yanı sıra zincirlerde veya çok amaçlı penetran olarak 

sıklıkla kullanılır. 
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