CHAIN LUBE
KÆDESMØRING
#302 Moly Chain lube er et trykfast kædesmøremiddel l alle slags
kæder og has gheder. Fås i varianter fra ekstremt penetrende l
100% drypfri og vedhæ ende a ængig af viskositet.
KRAFTIG KÆDEOLIE
Moly Chain lube er baseret på
ﬂere forskellige slags baseolier med
en kra ig trykbestandig addi vteknik der forhindrer slidtage og
modstår tryk på op l 35 ton/cm2.

VISKOSITET 22
Viskositet 22 er en transparent olie
som ikke binder snavs og enkelt
penetrerer alle kædens bevægelige
dele. (også l O-ringskæder). Kan
også beny es l hur gtgåendekæder. Giver en meget kra igt slidtagebesky else i støvede og beskidte
miljøer.

LANG LEVETID
Højtrys lsætninger af molybdendisulﬁd og PTFE giver meget lav
frik on ved høje belastninger og
erner behovet for brug af anden
olie for at forhindre slidtage på højt
belastede kæder. Moly Chain lube
øger leve den på kæder op l 3
gange if. brug af tradi onelle kædeolier.

VISKOSITET 68
Som viskositet 22 men indeholder
synligt molybdendisulﬁd og er derfor grå/sort. Har en god penetrerende evne med lav vedhæ ning og
kan bruges i alle slags miljøer og l
de ﬂeste has gheder.

RESISTENT
Moly Chain lube giver en resistent
besky elsesbarriere af faste emner
på alle overﬂader og besky er mod
slidtage, vand, saltvand og andre
kemiske angreb.

VISKOSITET 150
En meget vedhæ ende, sort
og drypfri kædeolie med lav
penetreringsevne hvilket er lpasset større kæder med lave has gheder og et renere miljø.

FARVE :
VISKOSITET 40°C :
BASEOLIE :
FLAMMEPUNKT :

ANVENDELSESOMRÅDER:
Kæder indefor alle områder f.eks:
Tung industri, marineudstyr, mobilt
og industrielt materiel, lastbiler og
landbrug.

TIMKENTEST :
ARB. TEMP. 22 :
68 :
150 :
EMBALLAGE :
ART :
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Gul og grå/sort
22, 68, 150 Cst
Paraﬃn
+157°C (22 Cst)
+210°C (68 Cst)
+277°C (150 Cst)
29,5 kg
-40°C - +160°C
-28°C - +200°C
-15°C - +277°C
4, 20, 208 L
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