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#386 Chain Lube High Temp -H1 är ett livsmedelsklassat, rökfritt 
kedjesmörjmedel baserat på helsyntetisk vitolja (PAO). Utmärkt 
för kedjor i temperatur upp till +325°C utan att skapa avlagringar 
eller rökutveckling. Luktfritt och transparent.

MULTIFUNKTIONELL 
386 Chain Lube är en helsyntetisk, 
färg-, smak-, lukt- och rökfritt 
kedjesmörjmedel. Speciellt för 
användning på alla typer av ugns-
kedjor som utsatts för tempera-turer 
upp till +325°C.

FINASTE BASOLJORNA
Chain Lube är baserad av finaste, 
tillgängliga kombination av livs-med-
elsklassade polyolester och PAO-
helsyntetiska basoljor. 

FRI FRÅN ALLERGENER 
Chain Lube är helt färglös och har 
näst intill ingen lukt och smak samt 
helt fri från allergener. 

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Food Gear innehåller ett effektivt 
livsmedelsklassat konserverings-
medel som effektivt kontrollerar, 
fördröjer och förhindrar tillväxt av 
bakterier, jästsvamp och mögel i 
applikationen. 

AVLAGRINGAR I HÖG TEMP
Många kedjesmörjmedel oxiderar 
och bildar slam- och kolavlagringar 
vid höga temperaturer. Dessa rester 
blockerar oljans inträngnings-
förmågan in i kedjans länkarna och 
rullar vilket  ökar slitaget snabbt.

RENA KEDJOR
Chain Lube kommer att lösa upp 
befintliga avlagringar från tidigare 
applicerade smörjmedel. Kedjor 
blir rena, funktionella och smörj-
medlet kan penetrera in i kedjans 
rullar och förhindra slitage. 

PROBLEMFRI SMÖRJNING
Chain Lube är baserad på en olja 
av mättad molekyl struktur som 
minimerar oxidation och eliminerar 
att kol-, lack- och slamavlagringar 
bildas vid höga temperaturer. 

SLÄPPMEDEL
Chain Lube bildar en ytfilm som 
liknar ett släppmedel och förhindrar 
att eventuella matprodukter och 
vätskor sätter sig fast på kedjorna
och förhindrar smörjmedlets väg in 
i kedjans länkar och rullar. 

FÖRDELAR
• Rökfritt i hög temperatur
• Enastående tryckegenskaper
• Mycket låg lukt och ren smak
• Förhindrar att matrester fastnar
• Penetrerande
• Reducerad friktionsdragning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kedjor i ugnar eller andra kedjor
i höga temperaturer.
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