
3. Smörjande

Clear Lube CLB

Syntetiska, transparant PTFE baserat
fett

• Unik följsamhet.

• Motstår och förhindrar korrosion.

• Utmärkt penetrering.

• Bibehåller viskositeten vid höga och

låga temperaturer.

• Motstår tryck tvätts rengöring.

• Förlänger smörjintervallet.

• Minskar kedjespänning och slitage.

• Har en ren, transparent

översprayning.

Allmän information

CLEAR LUBE är ett speciellt framtaget
smörjmedel, baserat på akrylsampolymerer
och neutrala, syntetiska oljor, blandat med
alifatiska och vissa aromatiska derivat oljor, i
syfte att öka den penetrerande effekt.
CLEAR-LUBE innehåller PTFE, för att öka
livslängden och minska glid motståndet.
CLEAR-LUBE har tagits fram för att erbjuda
en hög smörjförmåga vid höga tryck och
under svåra förhållanden.
CLEAR-LUBE skyddar mot korrosion på
grund av bildningen av en tunn polymerfilm,
och penetrerar djupt in de objekt som skall
smörjas.

CLEAR-LUBE kan användas i ett brett
temperaturområde, utan någon förändring av
viskositeten.
Tack vare sin höga vidhäftningsförmåga, så
tål CLEAR-LUBE högtryckstvätt.
CLEAR-LUBE minskar kedjans friktion och
slitage och förlänger kedjans livslängd upp till
10 gånger.

Teknisk information och förpackning

Specifik vikt: 0,885.
Fasta ämnen: ca. 30%.
Temperaturområde: -25°C tills +300°C.
Viskositet:
• vid applikation: 48sek. - B6 Flow cup;
• efter avdunstning av lösningsmedel: 6 min.
6 sek. -B6 Flow cup.

Sammansättning: akryl - sampolymerer
neutral olja, PTFE.
Hållbarhet: 12 månader, håll torrt, svalt och
frostfritt.
Säkerhetsåtgärder: konsultera säkerhets
databladet.

Applikation och användning

• har formulerats för inomhus-och
utomhusbruk kraftig smörjning
• extremt effektiv på intermittenta och
otillgängliga smörjpunkter
• passar för de flesta typer av industrier,
vanligtvis på kedjor, transportband, öppna
växlar, stållina, kablar, leder, kopplingar, bly
skruvar, gångjärn, låsmekanismer

• effektiv på gummi "0"-ring kedjor
• är särskilt användbart när utrustningen
måste tåla hårda förhållanden såsom
exponering utomhus eller kontakt med syror,
alkalier, varmt och kallt vatten, ånga och högt
tryck.
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214001000 Clear Lube 400 ml Smörjande
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