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RENOLIT MO 2  
Wielofunkcyjny smar litowy z dwusiarczkiem 
molibdenu  

RENOLIT MO 2   jest wysokoefektywnym sma-
rem plastycznym, o bardzo dobrych własnoś-
ciach smarnych i przeciwzużyciowych opracowa-
nym przede wszystkim dla potrzeb przemysłu 
samochodowego. Wytwarzany jest na bazie 
wyselekcjonowanych olejów mineralnych najwyż-
szej jakości, zagęszczony mydłem litowym kwa-
su 12-hydroxystearynowego. Dzięki zastosowa-
niu efektywnego procesu homogenizacji smaru, 
RENOLIT MO 2 charakteryzuje się długą ży-
wotnością i nie ma skłonności do utwardzania się 
i wykruszania po dłuższym okresie pracy. 
Zawiera on kompozycję bardzo drobno zmie-
lonego grafitu i MoS2, co w sposób znaczący 
poprawia jego właściwości smarne. Zdolność 
przenoszenia bardzo wysokich obciążeń, w tym 

 również dynamicznych powoduje, że używany 
jest także szeroko do zastosowań przemy-
słowych. 

Własno ści i zalety  

• charakteryzuje się długą żywotnością, 
• zawiera mikronowe cząsteczki MoS2 i grafitu, 
• zapewnia bardzo dobrą ochronę przed 

zużyciem ściernym, 
• posiada wysoką stabilność mechaniczną, 
• nie twardnieje i nie wykrusza się, 
• ma bardzo dobrą przyczepność do powie-

rzchni metalowych, 
• jest odporny na utlenianie, 
• zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną, 
• posiada uniwersalne zastosowanie, 
• dostępny w poręcznych opakowaniach. 

Charakterystyka techniczna 

Własno ść Jednostka Warto ść Według 
Barwa  ciemno szara   
Struktura  miękka  
Typ mydła  litowe  
Temperatura kroplenia °C 190 ASTM D566 

DIN ISO 2176 
Klasa konsystencji NLGI  2 DIN 51818 
Penetracja  po ugniataniu  w temperaturze 25°C mm/10 265÷295 ASTM D 217 

DIN ISO 2137 
Obciążenie zespawania badane  
na aparacie czterokulowym 

N  
3 000 

ASTM D 2596 
DIN 51350 cz.5 

Test Timken`a Lbs.(funty) 45 ASTM  D2509 
Lepkość oleju bazowego  w temperaturze 40°C  
       w temperaturze 100°C 

mm2/s 
mm2/s 

220 
17,5 

ASTM D 446 
DIN 51562 cz.1 

Zakres temperatur pracy °C -30 do +130  
Klasyfikacja smaru  KPF2K-30 

L-X-CDEB 2 
DIN 51825 
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Zastosowanie   

RENOLIT M0 2 szczególnie polecany jest do 
smarowania zawieszenia, układu kierowniczego, 
połączeń układu przeniesienia napędu jak np. 
przegubów homokinetycznych, wałów kardana.   
oraz generalnie dla podzespołów podwozia i sio-
deł ciągników siodłowych. 
W zastosowaniach przemysłowych wykorzysty-
wany jest do smarowania łożysk tocznych i ele-
mentów pracujących ślizgowo, które są nara-
żone na wysokie obciążenia dynamiczne, wi-
bracje i pracujących pod wysokimi obciążeniami 
przy niskich prędkościach. 

 Dost ępne opakowania:  

• beczki   180 kg 
• hobboki     50 kg 
• wiaderka     25 kg 
• wiaderka       5 kg 
• patrony do smarownic  400 g 
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