
KÆDESMØRINGKÆDESMØRING
CHAIN LUBE

#302 Moly Chain Lube er et ekstra trykresistent kædesmøremid-
del  l alle typer kæder og has  gheder. Findes i varianter fra kraf-
 gt penetrerende  l dem med højvedhæ  ning og specielle typer 

med opløsningsmidler for nem pumpbarhed og kra  ig hærdning.

ØGET HOLDBARHED
Moly Chain Lube fås i fl ere viskosite-
ter, alle med en meget trykbestandi-
ge addi  vteknologi, der giver kæder 
i hårdtmiljø op  l 3 gange længere 
holdbarhed i  . tradi  onelle kædeo-
lier.

TRYKFORSTÆRKET
Chain Lube indeholder frik  onsreduk-
 onsmidler af PTFE og Micron Moly®, 

en fl ydende type molybdændisulfi d, 
der i synergi behandler metaloverfl a-
der og danner et glat, tæt og meget 
stærkt fast smøremiddel, der kan 
modstå tryk op  l 35.000 kg / cm2. 
Kombina  onen giver kra  ig beskyt-
telse under den sta  ske sta  onære 
belastning, som kæder udsæ  es for, 
og i perioder hvor smørefi lmen er mi-
nimal eller ikke eksisterende, hvilket 
holder kæder som nye i lang  d.

VISKOSITET 22
En gennemsig  g kædeolie med en 
høj rengøringsevne, som ikke binder 
snavs. Kryber let ind i led og rull-
ler i o-ringskæder. Fremragende  l 
små kæder og øger f.eks. leve  den 
betragteligt på motocrosskæder som 
udsæ  es for store mængder snavs.

VISKOSITET 68 
En tynd, kra  igt penetrer-
ende grålig kædeolie med 
gode renseevner. Passer  l 
både snavset- og rent miljø og
 l de fl este has  gheder.

VISKOSITET 150
En drypfri, klæbende olie med
høj viskositet  l grovere kæder.

TIL CENTRALSMØRING
En specielt udviklet kædeolie i
viskositet 46/120 indeholder et
opløsningsmiddel, der bevirker, 
at olien kan påføres som tynd,  
kra  igt penetrerende og let pump-
bar i automa  skesmøresystemer.
Når olien er trængt ind i kædens 
led og ruller fordamper opløs-
ningsmidlet gradvist hvore  er 
olien hærder kra  igt op og gen-
vinder sin oprindelige viskositet og 
høje vedhæ  ning. Fremragende 
 l brug i bl.a. rundballepressere i 

støvet miljø.

ANVENDELSESOMRÅDER
Cykler og motorcykler i alt miljø .
Minedri   . Marineudstyr . Mobilt- 
og industrimateriel . Skraldebiler 
samt landbrug . Rundballepressere 
- (ISO VG 46/120)

3022222

22 gul, øvrige grålig
22, 68, 150, 46/120
Flere kombina  oner
+157°C (22 Cst)
+210°C (68 Cst)
+277°C (150 Cst)
-45°C - +160°C (22)
-45°C - +90°C (32/68)
-40°C - +90°C (46/120)
-28°C - +200°C (68)
-15°C - +200°C (150)
208L, 20L, 4L och 
400ml Aerosol
302

Farve :
Iso vg :

Baseolie :
Flammepunkt :

Arbejdstemp:

Emballage :

Art.nr :
l 
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