
 #386 Chain Lube -H1 er en røgfri kædeolie  l levnedsmiddelindu-
stri, baseret på fuldsynte  sk hvidolie (PAO). Fremragende  l brug 
på kæder i temperaturer op  l + 325°C uden at skabe afl ejringer 
eller røgudvikling. Lug  ri, gennemsig  g og fri for allergener.

MULTIFUNKTIONEL
Chain Lube -H1 er en fuldsynte  sk, 
farve-, smags-, lugt- og røgfri kæ-
deolie  l ovnkæder som er udsat for 
temperaturer op  l +325°C.

FINESTE BASEOLIER
Chain Lube -H1 er baseret på den 
fi neste  lgængelige kombina  on af 
fødevaregodkendte polyolester og 
fuldsynte  ske PAO baseolier.

FRI FOR ALERGENER
Chain Lube -H1 indeholder et kon-
serveringsmiddel der eff ek  vt 
forhindrer bakterievækst og er fri for 
alergener, produkter fra dyr, nødder 
eller gene  sk modifi cerede organis-
mer.

VED HØJE TEMPERATURER
Udsat for høje temperaturer vil de 
fl este kædeolier o  e oxidere, danne 
slam og kulstofafl ejringer. Disse 
rester blokerer for oliens gennem-
trængning  l kædeled og ruller og 
medvirker således  l øget slitage og 
kortere leve  d .

RENE KÆDER
Chain Lube -H1 løsner eksisterende 
afl ejringer fra  dligere påførte smø-
remidler. Kæder bliver således rene 
og funk  onelle og smøremidlet kan 
a  er trænge ind i kædens ruller og 
led og forhindre slitage. 

PROBLEMFRI SMØRING
Chain Lube er baseret på en olie
med en mæ  et molekylærstrukturer 
som medvirker  l en minimering af 
oxida  on og eliminering af kul, lak og 
slamafl ejringer ved høje temperatu-
rer.

SLIPMIDDEL
Chain Lube danner en overfl adefi lm, 
der minder om et slipmiddel, hvilket 
forhindrer at eventuelle fødevarepro-
dukter og væsker hæ  er på kæderne
og forhindrer smøremidlet i at 
trænge ind i kædens led og ruller.

FORDELE
• Røgfrit ved høj temperatur
• Fremragende højtryksegenskaber
• Meget begrænset lugt og smag
• Forhindrer madrester i at hæ  e
• Penetrerende
• Reduceret frik  on
• Minimeret slitage

ANVENDELSESOMRÅDER:
Ovnkæder eller andre typer kæder
der udsæ  es for høje temperaturer.
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