CHẤT BÔI TRƠN DÂY
XÍCH
CHẤT BÔI TRƠN DÂY XÍCH CAO CẤP
XCP™ CHAIN LUBRICANT là chất bôi trơn dây xích dạng xịt cao cấp, cho phép bảo vệ & chống lại sự ăn
mòn cũng như mài mòn kim loại. Sự kết hợp hiệu quả nguyên liệu giữa hợp chất sinh học & khoáng chất,giúp
chịu được cường động hoạt động dưới áp lực cao cũng như giảm ma sát trong quá trình hoạt động, cho phép
dây xích hoạt động mạnh mẽ hơn.
Tương thích với loại dây xích O-, X-, and Z-Ring.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
LỚP PHIM SIÊU MỎNG KHÔNG DÍNH
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LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:
•
•
•

•
•

Môtô, Xe Gắn Máy
Xe Nâng

Xe Địa Hình, Địa Chất
Các Loại Máy In

•
•

Xe Đạp
Băng Chuyền, Băng Tải

Bánh Răng, Dây Xích Công Nghiệp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
XCP™ CHAIN LUBRICANT được sản xuất thích hợp cho dây xích của các loại Môtô, Xe gắn máy, Xe đạp, Xe địa hình, Băng
tải, Băng chuyền…. Để cho kết quả tốt nhất, Lau chùi sạch dây xích trước khi sử dụng. Sử dụng XCP™ CHAIN LUBRICANT
tiết kiệm và đồng đều. Quay đều bánh răng giúp cho dung dịch thấm lên tất cả mắt xích. Sử dụng lại khi thấy lớp phim không
còn bám trên bề mặt dây xích. Để cho kết quả tốt nhất khi xịt xong nên để qua đêm trước khi sử dụng.

TÍN CHẤT VẬT LÝ:
∎Mùi: Đặc trưng
∎Màu: Trong suốt
∎Nhiệt độ tan chảy: < 20°C / < 68°F
∎Độ nhớt động lực học @ 25°C /77°F: 41.0
mPa s
∎Độ nhớt động học @ 25°C / 77°F: 46 mm2/s

∎Trọng lượng: 0.9 g/cm3 approx.
∎Điểm chốp cháy: 100°C /212°F (CC)
∎Độ dầy lớp film khô: <2.5 µm
∎Độ bao phủ: 68 m2/L
∎Không chứa Silicon

TÍNH TƯƠNG THÍCH:
XCP™ CHAIN LUBRICANT™ thích hợp cho tất cả bề mặt kim loại. Cần kiểm tra trước độ tương thích khi sử dụng trên các loại bề
mặt khác kể cả bế mặt sơn.
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh xa trực tiếp ánh nắng mặt trời.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc bảng MSDS tại địa chỉ: www,xcp-protection.com

KHUYẾN CÁO:
Chai Dạng Xịt







Sản phẩm dễ cháy
Bình xịt có chứa áp suất.
Tránh xa tầm với của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tránh xa lửa và các thiết bị bắt lửa.
Tránh xa tầm mắt.

ĐÓNG GÓI:
•

Chai dạng xịt12 x 400ml /13.5 fl oz

THÔNG TIN THÊM:
www.xcp-protection.com

www.facebook.com/xcpprofessional

www.twitter.com/xcppro

PHÂN PHỐI BỞI:

D39 KDC Nam Long, Đường Phú Thuận, KP2, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
Điện thoại: 84 8 62623324-25-26: Email: info@phuockhang.com: Web: phuockhang.com

XCP CORROSION TECHNOLOGIES

MADE IN UK

(A trading division of Marott Graphic Services (UK) ltd.)
Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland
T:+44(0)1368862082F:+44(0)1368864491E:info@xcp-protection.com

www.xcp-protection.com

