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Clear Lube

Transparent, syntetisk smøremiddel

• Unike klebeegenskaper
• Utmerket inntrengning
• Har en klar og gjennomsiktig farge

BESKRIVELSE:
CLEAR LUBE er et spesielt utformet smøremiddel,
basert på akrylcopolymer og nøytral, syntetisk olje,
tilsatt fettaktige og aromatiske oljederivater for å øke
penetreringsevnen.
CLEAR LUBE inneholder PTFE for å øke livslengden
og redusere glidemotstanden.
CLEAR LUBE er utviklet for å ha en høy smøreevne
ved høyt trykk og vanskelige forhold.
CLEAR LUBE  både beskytter mot korrosjon, grunnet
dannelsen av en tynn polymerfilm, og trenger dypt
inn i det som skal smøres. CLEAR LUBE kan brukes
ved store temperaturvariasjoner uten at viskositeten
forandres.
CLEAR LUBE  motstår høytrykksrengjøring, grunnet
dets gode klebeevne.
CLEAR LUBE reduserer kjedefriksjon og slitasje, og
øker levetiden betraktelig.
BRUKSOMRÅDER:
CLEAR LUBE er laget for smøring både innendørs og
utendørs under harde forhold.
Ekstra effektiv på vekslende periodiske og utilgjengelige steder.
CLEAR LUBE kan brukes i de fleste typer industri,
spesielt på kjeder, transportbånd, åpne drev, wire,
kabler, skjøter, leddkoblinger, skruer, hengsler, lukkemekanismer.
CLEAR LUBE er effektiv på O-ringkjeder.
CLEAR LUBE er spesielt nyttig hvor utstyr må tåle
harde påkjenninger, som utendørs bruk eller kontakt
med syre, alkalier, varmt og kaldt vann, steam og
kjølevesker.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Spesifikk vekt
Fast substans
Temperatur område
Viskositet
		
		
Basis
Løsemiddel
		

ca 30 %
-25oC opptil + 300oC
På applikasjonen: 48 sek. «B6 Flow cup» Etter
fordamping av løsemiddel:
6 min 6 sek - B6 Flow cup
Akrylcopolymer=nøytral olje
Fettaktige hydrokarboner
med aromater

Tilsetninger

PTFE

Forpakning

400 ml aerosol

Varenummer

N214001

BRUKSANVISNING:
Rystes før bruk. Hold alltid sprayboksen stående.
For å oppnå best resultat, bør gammelt smøremiddel fjernes med Kleenspray S. For å nå vanskelig
tilgjengelige steder, brukes medfølgende plastrør som
festes til dysen.
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