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syntetické mazadlo bez obsahu silikonu
vynikající na mazání řetězů, pronikne
až do středu článku
pracuje v teplotním rozsahu -20 °C až +250 °C
odpovídá normě ISO VG DIN 51519
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Charakteristika

Obecné informace

FLEGCHAINELUBE je syntetické mazadlo ve spreji k praktickému využití na mazání řetězů u dopravní techniky. Neobsahuje silikony a je plně kompatibilní s ostatními ropnými
mazivy.
Má velmi dobré mazací schopnosti. Odolává vlivům vody
a má vynikající přilnavost k mazaným místům v řetězu. FLEGCHAINELUBE zaručuje vynikající ochranu proti extrémním
provozním podmínkám.

Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):

Použití
FLEGCHAINELUBE je schopen provozu v teplotním rozsahu -20 °C až +250 °C. Určeno k mazání řetězů průmyslových
a zemědělských dopravníků a strojní techniky. Má výbornou
průchodnost do středu mazaného řetězu s dlouhodobým
účinkem uvnitř článku.
Vyznačuje se dobrými oxidačními účinky s vynikající přilnavostí na řetězu.
Odpovídá požadavkům dle normy ISO VG DIN 51519.
Balení

viskozní kapalina (aerosol)
jantarová
charakteristický po org. rozpouštědlech

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí
Bod vzplanutí:

< 0 °C

Výbušné vlastnosti:

páry přípravku mohou se vzduchem
vytvářet výbušnou směs

Oxidační vlastnosti:

nevykazuje oxidační vlastnosti

Hustota:

1 g/cm3, při 20 °C

Rozpustnost ve vodě:

nerozpustný nebo jen nepatrně

Obsah organických
těkavých látek (VOC):

0,55 kg/kg

Obsah celkového
org. uhlíku (TOC):

0,49 kg/kg

sprej 600 ml
Upozornění
Jen pro profesionální užití.

VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.

