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Спрей для змащування Eurol PL
«Сухе» мастило зі здатністю до біологічного руйнування, посилене 
технологією SYNGIS
Опис:
Спрей для змащування Eurol PL-S — «сухе» мастило зі 
здатністю до біологічного руйнування з високим вмістом 
новітнього технологічного покращувача Eurol SYNGIS. 
Спрей для змащування Eurol PL було розроблено для 
герметичного, «сухого», чистого та стійкого змащування 
у застосуваннях, де потрібні відмінні властивості 
протікання, проникнення та захисту від корозії в 
агресивному середовищі, наприклад, у морській воді. 
Завдяки властивостям «сухого» змащення, бруд і пісок не 
потрапляють до механізмів. Спрей для змащування Eurol 
PL-S особливо придатний для:
• Транспортувальних або привідних ланцюгів у 

логістиці або виробництві
• Ланцюгів, наприклад, автонавантажувачів
• Тросів на будівельних машинах або кораблях
• Відкритих точок змащування, як-от з’єднання, легко 

навантажені відкриті шестерні, підшипники та петлі
• Залізничних стрілок
• Тросів і конвеєрів
• Відкритих точок змащування машин для 

металообробки

• Чудові властивості протистояння екстремальним 
тискам

• Відмінний захист від корозії
• Чудові водовідштовхувальні властивості
• Здатність до біологічного руйнування — відповідно 

до OECD 301C
• Дуже добра здатність до просочування та 

проникнення
• Створює тонку й «суху» захисну плівку змащування
• Не притягує бруд або пісок
• Дуже низький коефіцієнт тертя
• Знижує споживання енергії
• Економний у використанні

Спрей-змащувач Eurol PL-S має такі характеристики:
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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.
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Фізичні властивості:
Колір Бежевий
Тип базового мастила Синтетичне

Температура спалаху 60 °C ASTM D 93
Робоча температура –20... 120 °C

 

Інструкції із застосування:
• Треба ретельно очистити і знежирити деталі
• Добре струсніть перед використанням
• Нанесіть тонкою плівкою
• Зачекайте, доки продукт вбереться та висохне
• Видаліть надлишок продукту чистою ганчіркою


