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FCH - SEK ET 680 P – wysokotemperaturowy syntetyczny środek smarny do łańcuchów 
 
Oparty na 100% syntetycznych estrach, bardzo wysokiej jakości środek smarny przeznaczony do smarowania 
łańcuchów pracujących w wysokich temperaturach. Poza doskonałą stabilnością w wysokich temperaturach, 
gwarantuje znakomitą ochronę przed zużyciem oraz bardzo dobrą ochronę przed korozją. Zalecany głównie do 
łańcuchów, ale nadaje się również znakomicie do smarowania łożysk, prowadnic i powierzchni ślizgowych 
operujących w wysokich temperaturach. W przypadku ekstremalnie wysokich temperatur nie tworzy osadów i 
paruje na bardzo niskim poziomie. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 

 bardzo odporny na naciski 
 nie zawiera oleju mineralnego, mieszalny z olejami mineralnymi 
 nie tworzy dymu, niskie odparowanie 
 nie pieni się 
 nie tworzy osadów 
 niski poziom hałasu 
 wysoka temperatura zapłonu 
 bardzo długi czas stabilności strukturalnej 
 nieszkodliwy, bezwonny 
 bardzo silna przyczepność do podłoża dzięki bardzo długim cząsteczkom 
 bardzo silnie penetrujący 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do łańcuchów w warunkach wysokiej temperatury 
 do łańcuchów transportowych i napędowych 
 do sortowni, obieraczek, pakowania i etykietowania, maszyny, tunele kurczące 
 do łańcuchów w przemyśle włókienniczym 
 do łańcuchów w piecach w przemyśle płytowym, wełny mineralnej lub płyt gipsowych 
 do łańcuchów w piecach lakierniczych i suszarniczych 
 do łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami 
 prowadnice, łoża 

 
DANE TECHNICZNE : 
kolor - brązowy 
klasa lepkości ISO-VG - 680 
baza - estry 
temperatura zapłonu  > +260°C 
gęstość w 20°C - 940 kg/m3 
zakres temperatury -  od 0 do +260°C 
lepkość kinematyczna w temp. 40°C - 680 mm2/s 
 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   
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