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FCH - PROM OR – biodegradowalny smar do przekładni otwartych 
 
 
Biodegradowalny, lepki i biały smar do wolnoobrotowych przekładni otwartych, kół zębatych, wieńców oraz do 
smarowania i konserwacji lin stalowych i łańcuchów. Pakiet dodatków EP i cząstek smarnych stałych 
gwarantuje znakomitą ochronę przeciwzużyciową i doskonałe smarowanie. Film smarujący pozostaje cały czas 
na zębach kół.  
 

WŁASNOŚCI: 
 bardzo dobra przyczepność 
 znakomita ochrona przeciwkorozyjna 
 odporność na naciski i zużycie 
 bardzo dobra odporność na utlenianie 
 bardzo dobra odporność na wymywanie przez wodę 
 ekonomiczny w użyciu 
 niski współczynnik tarcia 
 zabezpiecza przed ryzykiem wystąpienia efektu stick-slip 

 
ZASTOSOWANIA: 

 dla przekładni i wszelkich kół zębatych otwartych 
 do wrzecion i kół zębatych napędów młynów 
 do wieńców zębatych dźwigów, koparek, urządzeń górniczych, itp. 
 przekładnie w kolejnictwie 
 smarowanie i konserwacja lin stalowych 

 
 

DANE TECHNICZNE: 
kolor    -    biały 
nazwa  -   MPFE1-30 
olej bazowy - estry 
gęstość 15 ° C - 1200 kg / m3 

klasa lepkości NLGI  1  
lepkość w 100 ° C -  ok. 500 mm2/s 
odporność na wodę statyczna – 0 
zakres temperatur -   -30 ° C do +120° C 
krótkotrwale  – do + 150° C 
ochrona przed zużyciem VKA   -   10.000 kg 

 

 

 

 

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.   

http://www.lubritec.pl/

