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HI TACK CHAIN OIL
Lánc kenőanyag

Termékleírás:
Az „HI Tack Chain Oil” általános célú kenőolaj, ami hatásos kopást csökkentő adalékot és EP
adalék kombinációt tartalmaz.

Tulajdonságok és előnyök:
· Csökkenti a lánc kopását a hagyományos olajokkal szemben
· Kivételes kopásgátló tulajdonsággal rendelkezik
· Mélyen behatol a láncszemekbe a maximális hatás kifejtése érdekében
· A magas viszkozitású alapolaj növeli a hirtelen terheléssel szembeni ellenállást.
· Védi a láncot a korróziótól is.

Tipikus alkalmazási területek:
· Szállítószalagok
· Villás targoncák
· Hajtó láncok
· Kerékpárok
· Szabad láncok

Tárolási és használati irányelvek:
Permetezzük a kívánt felületre, és várjuk meg, hogy az oldószer elpárologjon, és az olajfilm
kialakuljon.

A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

A termék használat előtt jól felrázandó.

Figyelmeztetés: A tartályban túlnyomás uralkodik. Óvjuk a napsugárzástól és ne tegyük ki
50oC-nál magasabb hőmérsékletnek.  Felnyitni, felszúrni még üres állapotban sem szabad. Ne
permetezzük nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra

Nyilatkozat
Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó
iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és
bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra
használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék
használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek
kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges.  A
New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a
specifikációkat.
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Kiszerelés Fizikai jellemzők
500 ml aerosol Lobbanáspont ˃110oC (Aerosol hajtóanyag ˂0oC)

Összetevők HBP frakció + adalék
Megjelenés Barna folyadék
Alapolaj viszkozitása 460 cst
Üzemi hőmérséklet -10oC-tól  +120oC-ig

Kapható minőség: N/A


