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Chain Lube
Mazadlo na rychloběžné řetězy, řetězové převody  

a vysoce namáhané pohyblivé součásti.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Chain Lube CLM Spray 400 ml 1 50057

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoce stabilní mazadlo na bázi kalcia • Zvýšená odolnost vodě, korozi, 

povětrnostním podmínkám
• Excelentní přilnavost k povrchu, 

dlouhodobý účinek mazání
• Vynikající zatížitelnost

• Nepoškozuje plastové a gumové 
segmenty řetězu

• Kompatibilní s O- / X- / Z- kroužky 
řetězu

• Velký rozsah teplot: od -20 °C do 
+110 °C

Aplikace:

Vápníkem zahuštěné mazadlo určené pro motocyklové řetězy s vynikajícími přilnavými vlastnostmi 
speciálně určené pro vysoké rychlosti a zatížení. Počáteční nízká viskozita umožňuje rychlou pe-
netraci produktu dovnitř řetězu a jeho spojek a následné přiměřené zhoustnutí zajišťující přilnavost 
mazadla i za vysokých otáček. Výrobek je dále také vhodný pro univerzální mazání v širokém spektru 
teplot a zároveň ideální pro mazání ve vlhkém či mokrém prostředí.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Ošetřované plochy zbavit starých mazadel, očistit a odmastit vhodným RETECH odmašťovadlem.

2. Dózu důkladně protřepat (min 1 min).

3. Aplikovat CHAIN LUBE na řetěz z jeho vnitřní strany.

4. Po aplikaci vyčkat několik minut k zajištění dokonalé penetrace a přilnavosti mazadla.

Technické údaje:

Vzhled Světle zbarvená čirá viskózní kapalina/mazivo 
Základ Kalciová báze
Třída NLGI 2
Viskozita 1000 – 3000 cPs při 20 ºC
Hustota 0,764 – 0,784 g/cm3

Teplotní odolnost - 20 °C až 110 °C
Bod skápnutí > 140 °C
Bod vzplanutí < -20 °C
Timken test, OK zatížení (IP326) 45 lbs

Skladování:

Na suchém místě při teplotě T= 15 °C až 30 °C.


