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CHSYO // CH80063 //  ÚDRŽBA A OPRAVY

SYNTHETIC OIL.
Syntetický, tlakově odolný mazací olej 

pro vysoké teploty (až +260°C).

CHARAKTERISTIKA:
SYNTHETIC OIL je vysoce kvalitní, excelentně penetrující syntetický

olej s vysokým podílem EP přísad a přísad pro zvýšení teplotní

odolnosti. Dokonale maže a chrání pohyblivé díly a součástky

pracující v náročných podmínkách provozu (vysoká vzdušná

vlhkost, teploty od -30°C až do +260°C, permanentní i rázové tlakové

zatížení apod.).

Produkt neobsahuje silikon, živice ani kyseliny.

APLIKACE:
SYNTHETIC OIL se používá v automobilovém i těžkém  průmyslu 

na účinné mazání teplotně a tlakově namáhaných pohyblivých 

součástí, styčných ploch a špatně přístupných míst, ale i jako účinný

přípravek pro ochranu dílů proti vzdušné vlhkosti a tvorbě koroze. 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před aplikací dózu důkladně protřepejte.

2. Aplikujte SYNTHETIC OIL ze vzdálenosti cca 15 až 20 cm 

na požadované místo.

3. Nadbytečný olej setřete čistým, suchým hadrem. 

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: světležlutá

Zápach: příjemný  

Teplotní odolnost: -30°C až +260°C

Relativní hustota (při T= 20°C): 0,754 g/cm3

Teplota samovznícení: > 200°C

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 363,2 g/l produktu

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 48,1

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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