Termékadatok

Castrol Chain Spray O-R
motorkerékpár hajtólánc kenőanyag

Termékleírás
A Castrol Chain Spray O-R elsősorban motorkerékpár hajtóláncok ápolására alkalmas fehér, teljesen szintetikus kenőanyag. A hagyományos
felépítésű láncok mellett az O- és az X-gyűrűs láncok kezelésére is alkalmas.

Alkalmazási terület
A Castrol Chain Spray O-R optimális tulajdonságainak érvényesülése érdekében a kezelés előtt javasoljuk a lánc megtisztítását a Castrol
Chain Cleanerrel. A kezelést követően az első használatig a külső hőmérséklettől függően várjunk 10-20 percet amíg a kenőréteget szállító
oldószer teljesen elpárolog.

Előnyök
A Castrol Chain Spray O-R:- a legszélsőségesebb igénybevétel mellett is kifogástalan kenést és védelmet biztosít.
- kivételes behatoló és tapadó képessége minimálisra mérsékli a leszóródást.
- az oldószer gyors elpárolgása révén minimálisra mérsékli a várakozási időt.
- ellenáll a víz kimosó hatásának.
- védelemt nyújt a korrózióval és az egyéb káros környezeti hatásokkal szemben
- hatékonyan mérsékli a súrlódást, így csökkenti a lánc kopását
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Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s

Mértékegység Castrol C h a i n Spray O-R

lobbanáspont (nyílttéri)

ASTM D93

°C

<0

sűrűség 20 °C-on

ASTM D4052

g/ml

0.820

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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