CHAIN LUBE - 1

Professioneel gamma

Product specificaties

CHAIN LUBE
Wynn's Chain Lube is een sterk hechtend waterverdringend smeermiddel met groot penetratievermogen.

Eigenschappen










Bezit een uitstekend smeer-, hecht- en penetratievermogen.
Is waterverdringend.
Beschermt tegen roest en corrosie.
Vermindert wrijving en slijtage.
Verhindert afzettingen en ophopen van vuil.
Is bestand tegen modder, pekel, koud en warm water.
Voorkomt vastlopen van bewegende delen.
Is niet elektrisch geleidend.
Voorkomt piepen en kraken.

Toepassingen
Voor de behandeling van mechanismen die niet gemakkelijk of niet voortdurend kunnen
gesmeerd worden :
 motor- en fietskettingen, kettingzagen
 gereedschappen voor werkplaats, hobby, landbouw e.d.
 hefboommechanismen, sloten, scharnieren, schuiframen, deuren e.d.
 kabels, wormaandrijvingen, bowdenkabels, tandwielen, kettingtransporteurs, gewrichten.
Kenmerken
Werking temperatuurbereik

: -15°C tot +120°C
tijdelijke hoogste temperatuur tot 150°C (maximum 4 uren)
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op
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Gebruiksaanwijzing

Product specificaties

 Resten van smeermiddelen of vuil verwijderen met bvb. Wynn's Brake and Clutch
Cleaner.
 Alleen de elementen bespuiten die moeten gesmeerd worden.
 Het oplosmiddel laten verdampen.
 Wynn's Chain Lube niet aan motorolie toevoegen.
Verpakking
PN 66479 – 12x500 ml aërosol – EN/FR/DE/IT/NL/RU/PL/EL/TR/SV/NO/DA/FI
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