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W 100% syntetyczny oparty na estrach poliolowych wysokiej jakości olej smarny przeznaczony do łańcuchów pracujących 
w wysokich temperaturach. Poza doskonałą stabilnością w wysokiej temperaturze, gwarantuje doskonałą ochronę przed 
zużyciem oraz bardzo dobrą ochronę przed korozją. Zalecany do łańcuchów, ale nadaje się również do łożysk, prowadnic i 
powierzchni ślizgowych operujących w wysokich temperaturach. W przypadku pracy w ekstremalnie wysokich 

temperaturach nie tworzy osadów i paruje na bardzo niskim poziomie. Produkowany jest z unikalnych wysokiej jakości 
płynów bazowych opartych na estrach poliolowych wybitnie odpornych na wysokie temperatury. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 odporny na bardzo wysokie ciśnienia i naciski 

 kompatybilny z olejami mineralnymi 

 nie zawiera oleju mineralnego 

 niskie odparowanie 

 bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe 

 nie tworzy osadów 

 niski poziom hałasu 

 wysoka temperatura zapłonu 

 bardzo długi czas zachowuje stabilność strukturalną 

 nieszkodliwy 

 silna przyczepność spowodowana przez obecność w składzie bardzo długich cząsteczek 

 bardzo głęboka penetracja ogniw łańcuchów napędowych 

ZASTOSOWANIA: 

 do łańcuchów w warunkach wysokiej temperatury 

 do łańcuchów w przemyśle spożywczym (pakowanie, nalewanie) 
 do łańcuchów napędowych i łańcuchów transportowych 

 do pracy w urządzeniach transportujących, pasteryzujących, sortowni, obieralni, maszyn 

 pakujących i etykietujących, tunele kurczących 

 do łańcuchów w przemyśle włókienniczym 

 do łańcuchów motocyklowych 

 do łańcuchów w piecach w przemyśle płyt wiórowych, wełny mineralnej lub płyt gipsowych 

 do połączeń w maszynach drukarskich 

DANE TECHNICZNE : 

Kolor - brązowy 

Klasa lepkości ISO VG - 220 

Baza - Ester 

Temperatura zapłonu - 280°C 

Gęstość 20°C - 970kg/m3 

Zakres temperatury -od -20°C do +270°C 

Lepkość w temp. 40°C - 220 mm
2
/s 

Lepkość w temp. 100°C - 25 mm
2
/s 

Indeks lepkości 150 

Punkt płynięcia - -27°C 

 

http://www.lubritec.pl/

