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FCH - SEK 1000 SPRAY - wodoodporny olej do łańcuchów 
 
Bardzo lepki, wodoodporny olej do smarowania łańcuchów i lin przede wszystkim pracujących na dworze. 
Dzięki doskonałym właściwościom pełzającym doskonale wspina się i wnika zapewniając dobre smarowanie 
wszystkich elementów łańcucha. Zawiera pakiet dodatków zwiększających przyczepność. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 

 bardzo lepki  
 odporny na bardzo wysokie ciśnienia i naciski, zmniejsza zużycie łańcuchów 
 wodoodporny 
 doskonałe właściwości smarujące i oddzielające 
 znakomita ochrona przed korozją i zużyciem 
 bardzo głęboka penetracja ogniw łańcuchów napędowych 
 kompatybilny z elastomerami i innymi typowymi uszczelnieniami 

 
ZASTOSOWANIA: 

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

 do łańcuchów napędowych i łańcuchów transportowych 
 do pracy w urządzeniach transportujących, pasteryzujących, sortowni, obieralni, maszyn 
 pakujących i etykietujących 
 do łańcuchów w przemyśle włókienniczym 
 do łańcuchów w młynach, podnośnikach, windach 
 do łańcuchów i lin dźwigów, kontenerów, maszyn budowlanych , itp. 
 do łańcuchów i lin stalowych urządzeń portowych oraz pracujących na statkach 

 
DANE TECHNICZNE : 
Kolor - brązowy 
Klasa lepkości ISO VG - 1000 
Baza - olej mineralny 
Temperatura zapłonu - 280°C 
Gęstość w 15°C - 900 kg/m3 
Zakres temperatury - -20 do + 140°C 
Lepkość w temp. 40°C - 1000 mm2/s 
Indeks lepkości 120 
 

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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