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Kenőanyag nagy sebességű láncokhoz, lánc áttételekhez  
és magasan terhelt mozgó alkatrészekhez.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Chain Lube CLM Spray 400 ml 1 50057

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nagyon stabil kalciumalapú kenőanyag • Fokozott víz-, és korrózióállóság, 

ellenáll az időjárási viszonyoknak
• Kiváló tapadás a felülethez, hosszantartó 

kenőhatás
• Kiváló teherbírás

• Nem károsítja a lánc műanyag és gumi 
részeit

• Kompatibilis az O- / X- / Z- láncgyűrűkkel

• Nagy hőmérsékleti tartomány: -20 °C-tól 
110 °C-ig

Alkalmazás:

Kalciummal sűrített kenőanyag motorkerékpár-láncokhoz kiváló tapadási tulajdonságokkal, kifejezet-
ten a magas fordulatszámhoz és nagy terheléshez. A kezdeti alacsony viszkozitás lehetővé teszi a ter-
mék gyors bejutását a láncba és annak összekapcsoló elemeibe, és azt követő megfelelő megsűrűsö-
dése biztosítja a kenőanyag jó tapadását magas fordulatszámnál is. A termék alkalmazható univerzális 
kenéshez is széles hőmérsékleti tartományban, nedves vagy vizes környezetben.

Chain Lube
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más keres-
kedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A kezelendő felületről távolítsa el a régi kenőanyagot, tisztítsa meg és zsírtalanítsa a megfelelő 
RETECH zsírtalanítóval.

2. A flakont jól rázza fel (min. 1 percig).

3. Vigye fel a CHAIN LUBE-t a láncra a belső oldaláról.

4. Várjon néhány percet a kenőanyag tökéletes behatolása és megtapadása érdekében.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Megjelenés Világos, színtelen, viszkózus folyadék/kenőanyag 
Alap kalcium bázis
NLGI osztály 2
Viszkozitás 1000 – 3000 cPs 20 ºC-on
Sűrűség 0,764 – 0,784 g/cm3

Hőállóság - 20 °C és 110 °C között
Cseppenéspont > 140 °C
Lobbanáspont < -20 °C
Timken teszt, OK terhelés (IP326) 45 lbs

Tárolás:

Száraz helyen T = 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten.


