
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Vysoce přilnavé mazadlo pro použití v těžkých 

podmínkách, v prašném a znečištěném prostředí, 
omezuje zvuky způsobené třením a běžné opotřebení 
řetězu. 

  Dlouhodobý účinek poskytuje rozšířené intervaly mazání 
  Chrání proti korozi 

  Zvyšuje životnost řetězu 

  Odolné proti tlakovému mytí 
  Velmi vysoká přilnavost k řetězu 

  Vynikající vzlínání – jednoduše proniká do míst s obtížným přístupem 

Chain Lube 2 je vysoce kvalitní a výkonné mazadlo, vyvinuto k prodloužení životnosti řetězu, vyšší teplotní 
stabilitě a lepší odolnosti vůči vodě. Po aplikaci sprejem působí jako mazivo, které trvale chrání, promazává a 

působí proti rzi a korozi. Obsahuje vodu odpuzující aditiva a vysokotlaké a protioděrové přísady pro vylepšenou 

odolnost v silně zatěžovaných aplikacích. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Chain Lube 2 CL2 400 ml sprej 84182 

1. Před použitím důkladně protřepejte! 
2. Odstraňte z povrchu staré mazivo a jakoukoli nečistotu. 
3. Nastříkejte na dobře větraném místě ze vzdálenosti 15 – 20 cm od řetězu. 
4. Nechte proniknout. 

5. Použijte aplikátor pro obtížně přístupná místa. 
6. V případě potřeby postup opakujte. 
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INSTRUKCE 

CHAIN LUBE 2 



Obj. č.:           84182 

Název:                       Chain Lube 2 

Životnost:                24 měsíců 

Balení:     400 ml – sprej  

Konzistence:          aerosol 

Vzhled:  světle šedé jemné mazivo 

Vymytí vodou:  <1% Max ASTM D1264 při 38°C (plně vysušen) 

Třída NLGI:  2 

Penetrace po prohnenetí: 265-295 jednotek 

Bod zkápnutí:  >300°C 

4-ball test (svařování): 400 kg IP239 zatížení sváru 

Test koroze (EMCOR): 0 – 0 

Teplotní odolnost: -50°C až +165°C 

Hustota při 20°C: 0,774g/cm3 

VOC:  497 g/l 

Kód celního sazebníku: 3409 99 10 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

CHAIN LUBE 2 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Aktualizováno k 15/02/2016              … The choice of professionals 

Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


