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FCH - PROM HV SPRAY - olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów z MoS2 
 
Lepki olej z MoS2 zapewniający znakomitą ochronę przed korozją i zużyciem do smarowania mocno 
obciążonych kół zębatych w przekładniach otwartych, łańcuchów i lin przede wszystkim pracujących na dworze. 
Dzięki doskonałej odporności na wodę i utlenianie idealnie nadaje się do pracy nawet w agresywnych mocno 
korozyjnych warunkach. Cząsteczki dwusiarczku molibdenu zmniejsza tarcie i zwiększają ochronę przed 
zużyciem. Tworzy trwałą powłokę smarującą. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 

 lepki i trwały 
 odporny na bardzo wysokie ciśnienia i naciski, zmniejsza zużycie elementów roboczych 
 doskonałe właściwości smarujące i oddzielające 
 znakomita ochrona przed korozją 
 dwusiarczek molibdenu zmniejsza tarcie i zwiększają ochronę przed zużyciem 
 bardzo dobre właściwości antykorozyjne 
 wyjątkowe właściwości smarujące, penetrujące i separujące 
 zapobiega korozji i zapiekaniu 
 bardzo wysoka wytrzymałość na naciski i ciśnienia 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do łańcuchów i lin pracujących na zewnątrz narażonych na działanie bezpośrednie warunków 
atmosferycznych 

 do łańcuchów w miejscach występowania wysokiej temperatury 
 do smarowania łańcuchów w zapylonym otoczeniu 
 do kół zębatych przekładni otwartych 
 do smarowania i konserwacji lin stalowych 

 
DANE TECHNICZNE : 
 
Kolor - czarny 
Baza - olej syntetyczny 
Zakres temperatury - -20 do + 150°C 
Właściwości smarne MoS2 - do 450°C 
 

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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