Termékadatok

Castrol Chain Lube Racing
motorkerékpár hajtólánc kenőanyag

Termékleírás
A Castrol Chain Lube Racing-et a nagyteljesítményű motorok hajtóláncainak követelményei alapján fejlesztettük és
verseny körülmények mellett teszteltük. Használatával jelentős mértékben csökkenthető a súrlódás, növelhető a
hasznos teljesítmény valamint a hajtóláncok élettartama és megbízhatósága a legszélsőségesebb terhelések esetén is
fokozható.

Alkalmazási terület
A Castrol Chain Lube Racing hagyományos és a legkülönbözőbb módon tömített láncokhoz valamint közúti és off-road motorkerékpárokhoz
egyaránt alkalmazható.
A Castrol Chain Lube Racing kedvező hatásainak teljes mértékű érvényesülése érdekében a kezelés előtt a láncot alaposan tisztítsuk
meg. A kezelést követően a külső hőmérséklettől függően várakozzunk 10-20 percig, amíg a lánctagokból elpárolog az oldószer.

Előnyök
A Castrol Chain Lube Racing:
- Nagy mértékben terhelhető, a kiszóródásnak és kimosódásnak jól ellenálló kenőfilmet képez .
- Tartósan nagy terhelés és sebesség mellett is védelmet nyújt a kopással és a lánc megnyúlásával szemben.
- A súrlódás mérséklésével csökkenti a hajtólánc üzemi hőmérsékletét, ezzel hozzájárul az élettartam
meghosszabbításához.
- Kifogástalan védelmet nyújt a korrózióval szemben.
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Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s

Mértékegység

Typical

sűrűség 15 °C-on

ASTM D4052

g/ml

0.808

lobbanáspont (zárttéri)

ASTM D92

°C

<0

A Castrol Chain Lube Racing az európai és japán motorkerékpárgyártók által beépített O-, X- és Z-gyűrűs hajtóláncokhoz
egyaránt alkalmazható.

Minősítések és jóváhagyások
Chain Lube Racing is suitable for standard O-ring, X-ring and Z-ring type chains fitted on motorcycles from leading
European and Japanese Manufacturers

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
http://www.castrol.hu
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