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Мастило для змащування ланцюгів  
Eurol S-AC 38 FD Спрей
Мастило для ланцюгів/тросів для харчової промисловості
Опис:
Мастило для ланцюгів Eurol S-AC 38 FD з технологією 
Eurol SYNGIS розроблене для змащування у харчовій 
та фармацевтичній промисловості ланцюгів, тросів, 
з’єднань та для застосування у всіх випадках, 
де необхідне якісне змащення, здатність до 
просочування та проникнення.

Мастило для змащування ланцюгів Eurol S-AC 38 FD Спрей 400 мл має такі характеристики:
• InS H1, 1797231
• Чудові зносостійкі властивості
• Відмінний захист від корозії
• Дуже добрі водовідштовхувальні властивості
• Дуже добра здатність до просочування та проникнення
• Вивільняє окислені й прилиплі деталі
• Низький коефіцієнт тертя
• Знижує споживання енергії
• Економний у використанні
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com 

Фізичні властивості:
Колір Жовтий
Щільність за 20 °C 0,9367 кг/л ASTM D 1298
Кінематична в’язкість за 40 °C 32 сСт ASTM D 445
Кінематична в’язкість за 100 °C 6,5 сСт ASTM D 445
Індекс в’язкості 162 ASTM D 2270

 

Інструкції із застосування:
• Треба ретельно очистити і знежирити деталі
• Добре струсніть перед використанням
• Нанесіть тонкою плівкою
• Зачекайте, доки продукт вбереться
• Видаліть надлишок продукту чистою ганчіркою
• Не розпилюйте на гарячі поверхні
• Мастило для ланцюгів Eurol S-AC 38 FD може 

використовуватися в діапазоні температур  
від –20 °C до +80 °C


