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Mazadlo na rýchlobežné reťaze, reťazové prevody  
a vysoko namáhané pohyblivé časti.

Objednávacie kódy:

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

Chain Lube CLM Spray 400 ml 1 50057

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoko stabilné mazivo na báze kalcia • Zvýšená odolnosť voči vode, korózii, 

povetrnostným podmienkam
• Excelentná priľnavosť k povrchu, 

dlhodobý účinok mazania
• Vynikajúca zaťažiteľnosť

• Nepoškodzuje plastové a gumové 
segmenty reťazí

• Kompatibilný s O- / X- / Z- krúžkami 
reťazí

• Veľký rozsah teplôt: od -20 °C do 
+110 °C

Aplikácia:

Vápnikom zahustené mazivo určené pre motocyklové reťaze s vynikajúcimi priľnavými vlastnosťami 
špeciálne určené pre vysoké rýchlosti a zaťaženie. Počiatočná nízka viskozita umožňuje rýchlu pe-
netráciu produktu dovnútra reťaze a jeho spojok a následne primerané zhustnutie zaisťujúce priľna-
vosť maziva aj za vysokých otáčok. Výrobok je ďalej taktiež vhodný pre univerzálne mazanie v širo-
kom spektre teplôt a zároveň ideálny pre mazanie vo vlhkom či mokrom prostredí.

Chain Lube
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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 na reťaz z jej vnútornej strany.

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

Technické údaje:

Vzhľad Svetlo sfarbená číra viskózna kvapalina/mazivo 
Základ Kalciová báza
Trieda NLGI 2
Viskozita 1000 – 3000 cPs pri 20 ºC
Hustota 0,764 – 0,784 g/cm3

Teplotná odolnosť - 20 °C až 110 °C
Bod skvapalnenia > 140 °C
Bod vzplanutia < -20 °C
Timken test, OK zaťaženie (IP326) 45 lbs

Skladovanie:

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


