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Mazivo na vysoko zaťažované reťazové prevody.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Chain Lube High Pressure CLH Spray 400 ml 1 50056

Vlastnosti: Výhody:
• Dlhotrvajúce premazanie • Odolné proti korózii
• Vysoká mechanická odolnosť • Obsahuje PTFE pre lepšie mazacej 

vlastnosti
• Výborná penetrácia • Odolné voči „zotreniu“
• Bez silikónu

Aplikácia:

Viacúčelové polosyntetické mazivo so silnými priľnavými vlastnosťami a vysokou mechanickou odol-
nosťou, určené pre vysokozáťažové aplikácie. Odolné voči „zotreniu“ odstredivou silou.

Použitie:

Všetky pohyblivé kovové časti pre zlepšenie prekĺzania, predchádzaniu poruchám či zadreniu. Ideálny 
pre mazanie v širokom spektre teplôt a zároveň vo vlhkom či mokrom prostredí. A to reťaze, pásy, 
ozubené kolesá apod.

Chain Lube High Pressure
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Ošetrované plochy zbaviť starých mazív, očistiť a odmastiť vhodným RETECH odmasťovačom.

2. Dózu dôkladne pretrepať (min. 1 min.).

3. Aplikovať CHAIN LUBE HIGH PRESSURE na reťaz z jeho vnútornej strany.

4. Po aplikácii počkať niekoľko minút k zaisteniu dokonalej penetrácie a priľnavosti maziva.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Hustota 0,81 g/cm3

Aplikačná teplota pri bežnej teplote okolia
Teplotná odolnosť -15 °C až krátkodobo 150 °C
Bod vzplanutia < -20 °C

Skladovanie:

Na suchom mieste pri teplote T= 15 °C až 30 °C.


