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Motorbike Chain Lube
Descrição
Lubrificante para correntes 100% sintético. Extrema
aderência e resistência à água. Comportamento à fluência e comportamento da lubrificação excelentes.
Especialmente adequado para correntes sujeitas a altas velocidades. Diminui o alongamento da corrente e
prolonga o seu tempo de vida útil. Nova tecnologia de
esteres complexos. Apenas tem o efeito ideal quando
usado sem misturas. Antes da aplicação, recomendamos a limpeza da corrente com o produto de limpeza
para correntes e travões Motorbike (Art. n.° 1602).

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Características
- impede o alongamento de correntes
- reduzem o atrito e o desgaste
- protecção contra a derrapagem
- excelente aderência
- excelentes capacidades de resistência ao frio, ao
calor e aos salpicos de água
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- capacidade de fluência excelente
- protecção ideal contra a corrosão

Dados técnicos
Base

Syntheseöl, Additive /
Synthetic oil, additives

Côr / aspecto

klar, gelblich / clear,
yellowish

Margem de temperaturas -30 bis +180 -30 to +180
de utilização
°C
Odor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Densidade a 20°C

0,831 g/ml

Ponto de inflamação

-10 °C

Campos de utilização
Lubrificação inicial ou de conservação de cadeias de
transmissão de energia. Especialmente apropriado
para ambientes empoeirados, sujos e corrosivos. Para cadeias sujeitas a altas velocidades e elevada carga.

Utilização
Limpar cuidadosamente as correntes com um solvente como o produto de limpeza para correntes e travões Motorbike (Art. n.° 1602). Aplicação através de
pulverização. Após a evaporação rápida do solvente, o
agente de lubrificação obtém a sua consistência e
aderência definitivas.
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