
CHAIN LUBE ON ROAD 
xịt dưỡng sên

bảng thông tin kỹ thuật

• Đặc tính hòa tan cao

• Không dẫn điện
• Chống ăn mòn tốt
• Được chế biến như dầu, với các đặc tính của mỡ
• Độ ổn định cơ học và nhiệt vượt trội
• Độ bám dính tốt

• Ngăn ngừa mòn và dính
• Chịu được ảnh hưởng của thời tiết
• Chịu được axit và bazơ yếu
• Không thấm nước
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Đặc tính kỹ thuật

Chain Lube On Road

Dung tích 400 ml

Thành phần Khoáng

Hàm lượng - VOC Khoảng 39% w/w

Màu sắc Trong suốt

Mùi Đặc tính

Tỉ trọng tương đối ở 20 ° C 0.844 g/ml

Hiệu suất 2.0 g/sec

Áp suất hóa hơi ở 20 ° C 3 đến 4 bar

Thử nghiệm - 4 bi EP ASTM D2596 3430 N

Nhiệt độ hoạt động -50 ° C lên đến + 200 ° C

Độ pH Trung tính

Sự miêu tả
Rymax Chain Lube On Road được cung cấp dưới dạng bọt để 
che phủ triệt để và hiệu quả, tiếp tục thâm nhập vào dây xích 
khi bọt lắng xuống tạo thành một lớp màng có độ bôi trơn cao. 
Màng này có độ kết dính tuyệt vời và bám dính vào các bề mặt 
kim loại rất dính và cực kỳ chống thấm nước.

Các ứng dụng
• Dây xích
• Hộp số điều khiển bằng xích, chịu được tải nặng
• Băng tải

Cách sử dụng ?
Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì 
và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ 
xử lý tốt nhất từ   5 đến 30 ° C. Lắc đều trước khi sử dụng.

Độ bôi trơn tối ưu thu được sau khi làm bay hơi dung môi.

Những lợi ích




