ESSO Chain Spray
Mazivo na reťaze s ekologickým hnacím plynom
POPIS

POUŽITIE

Esso Chain Spray je vysoko
výkonné špeciálne mazivo na reťaze
motocyklov, najmä pre reťaze v
prevedení „O“ krúžok. U sprayového
balenia je použitý hnací plyn bez
obsahu FCKW.

Esso Chain Spray sa používa na:

· Schopnosť znižovať
opotrebovanie
Špeciálne vysokotlakové prísady
vytvárajú medzi trecími
miestami mazaciu vrstvu
prenášajúcu zaťaženie, čím
dochádza k zníženiu trenia a
opotrebovaniu článkov reťaze.
· Vzlínavosť
Vysoká tekutosť a výrazná
vzlínavosť docielené špeciálnou
aditiváciou a nízkou viskozitou
prispievajú k rovnomernému
mazaniu všetkých mazaných
miest.
· Prilnavosť
Mazací film prilieha vďaka
vysokej prilnavosti na reťazi dlhú
dobu.
· Antikorózna ochrana
Vďaka kombinácii veľmi dobrej
prilnavosti mazacieho filmu a
špeciálnych inhibítorov korózie je
docielená vynikajúca ochrana
reťaze pred korozívnymi
účinkami dažďa a striekajúcej
vody.

· Mazanie a ochrana reťazí
motocyklov, mopedov, cestných
bicyklov a všetkých agregátov
poháňaných reťazou.
· Mazanie a starostlivosť o
bowdenové lanká a kĺbové
spojenia.

Upozornenie:
· K dosiahnutiu optimálnej ochrany je
nutné, aby pred aplikáciou
prostriedku ESSO Chain Spray bola
reťaz dôkladne vyčistená. Produkt
sa potom nanesie starostlivým
nástrekom a nechá sa cca 30 min.
pôsobiť. Po odparení rozpúšťadla
mazacia vrstva pevne prilne a sú
optimálne využité vynikajúce
vlastnosti produktu ako je zníženie
opotrebovania a ochrana pred
koróziou. Prebytočné množstvo
maziva sa zotrie.
ESSO Chain Spray je nutné používať
v otvorenom priestore, v opačnom
prípade je treba zaistiť dostatočné
odvetranie.
Pozor!
ESSO Chain Spray obsahuje horľavé
rozpúšťadlá. Nestriekať na horúce
časti - (napr. výfuk) alebo do
otvoreného ohňa. Použité obaly
ekologicky likvidovať len úplne
vyprázdnené.

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie
informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných
údajov.
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