
Có một công việc khó khăn? 

Không thành vấn đề! 

Đa dụng với mọi thiết bị,  

Super Lube®! 

 

» Công nghiệp 

» Nông nghiệp 

» Tàu xe/ Công nghiệp nặng 

» Ô tô  

» Hàng hải 

» Giải trí  

» Gia dụng 



 

Super Lube® là mỡ bôi trơn tổng hợp đa 

dụng có chứa Syncolon® (PTFE) 

Tại sao sử dụng 

Super Lube
®
? 

Syncolon® (PTFE) là một 

trong những chất bôi trơn nhất 

thế giới 

Super Lube® là sản phẩm duy 

nhất có thể ngưng tụ hoàn toàn 

các hạt PTFE. 

Super Lube® phủ lên bề mặt để tạo ra một rào cản làm giảm ma sát 

và mài mòn giúp cho thiết bị của bạn chạy mượt hơn và lâu hơn. 

Mỡ tổng hợp đa dụng Super Lube® với Syncolon® (PTFE) 
Super Lube® Mỡ là một mỡ bôi trơn tổng hợp, đa dụng được cấp bằng sáng chế sử dụng 

Syncolon® (PTFE). Các chất lỏng cơ bản tổng hợp và bổ sung bột vi sinh Syncolon® kết hợp 

với nhau tạo thành mỡ bôi trơn cao cấp giúp bảo vệ chống ma sát, mài mòn, rỉ sét và ăn mòn 

trong phạm vi nhiệt độ từ -45 ° F đến 450 ° F. 

Mỡ bôi trơn Super Lube® là NGLI Cấp 2, và sẽ không chảy, nhỏ giọt, tan chảy hoặc tách rời. 

Tương thích với hầu hết các mỡ bôi trơn khác. Vượt trội mỡ bôi trơn thông thường 3-4 lần. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

* Cũng có sẵn NLG11, 0, 00 và 000 hoặc với phụ gia UV để truy xuất nguồn gốc 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

82340 Gói 1 cc 21036 Hộp mực 3 oz 41030 Thùng 30 lb * 

21006 Ống 6 cc 41150 Hộp mực 400 gr * 41120 Keg 120 lb * 

21010 Ống 1/2 oz 41160 Hộp đựng 400 gr * 41140 Thùng 400 lb * 

21014 

21030 

Ống lớn 1/2 oz  

3 ozTube 

41580 

41050 

Bellow Cartridge 450 ml* 

Thùng 5 lb * 

  

 

Mỡ bôi trơn điện môi Silicone Super Lube®  
Mỡ bôi trơn điện môi Silicone Super Lube® là một hợp chất silicon không lưu hóa, trong, thể 

hiện độ bền cách điẹn cao, và lý tưởng để niêm phong, bảo vệ và điện môi các thành phần điện 

và đầu nối. 

Mỡ bôi trơn điện môi Silicone Super Lube® không thấm nước, tương thích với phần lớn các 

hợp chất cao su và nhựa, đồng thời bảo vệ chống ẩm và các chất gây ô nhiễm khác trong các 

kết nối điện. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

* Cũng có sẵn với phụ gia UV để truy xuất nguồn gốc 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

91003 

91015 

3 oz ống 400 gr 

Cartridc 

91016 je 

* 91005 

Thùng 400 gr * 

Thùng 5 lb * 

91030 

91400 

Thùng 30 lb * 

Thùng 400 lb 

 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone với Syncolon® (PTFE) 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone với Syncolon® (PTFE) có dải nhiệt độ hoạt động rộng hơn 

so với hầu hết các loại mỡ bôi trơn gốc dầu và tương thích với phần lớn các hợp chất cao su và 
nhựa. 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone là lựa chọn lý tưởng để bôi trơn vòng chữ O và vòng đệm 
khi không biết hợp chất cao su. Sản phẩm này sẽ không cứng, khô hoặc tan chảy. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

92000 Túi 1 cc 92150 Cartridge 400 gr 92005 Thùng 5 lb 

92003 Ống 3 oz 92016 Ống 400 gr 92030 Thùng 30 lb 

97008 Ống 8 oz (Mỡ phanh)     

 



Mỡ bôi trơn đa dụng Super Lube® với Syncolon® (PTFE) (bình 

xịt) 

Mỡ bôi trơn đa dụng Super Lube® với Syncolon (PTFE) là một mỡ bôi trơn phổ quát, bao 

gồm cả mỡ bôi trơn, sau đó dung môi bay hơi để lại một lớp mỡ tổng hợp để cung cấp Mỡ bôi 

trơn Super Lube ® trong chất mang. dung môi, làm sạch và thâm nhập các thành phần để bảo 

vệ bôi trơn lâu dài. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

31040 Bình xịt 6 oz 31110 Bình xịt 12 oz 
 

 

 

Mỡ bôi trơn Dri-Film Super Lube® với Syncolon® (PTFE) (bình 

xịt) 

Mỡ bôi trơn Dri-Film Super Lube® với Syncolon® (PTFE) mang dung môi làm sạch và thẩm 

thấu, sau đó dung môi nhanh chóng bay hơi để lại một lớp phủ bột khô Syncolon® 

(PTFE). Lớp phủ khô cung cấp một hệ số ma sát thấp mang lại đặc tính bôi trơn và giải phóng 

tuyệt vời. Dri-Film Super Lube® có thể được sử dụng trên gỗ, giấy, thủy tinh, cao su, vải, da, 

nhựa vinyl, kim loại và hầu hết các loại nhựa không ép. Nó có sự ổn định nhiệt và hóa học 

tuyệt vời, tạo thành một hàng rào điện môi tự nhiên khi được sử dụng trên các thiết bị điện tử. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

11006 5,25 oz bình xịt 11016 Bình xịt 11 oz 
 

 

Penetrant tổng hợp Super Lube ® Syncopen® (bình xịt) 

Penetrant Tổng hợp Super Lube ® Syncopen® là một loại thuốc xịt thẩm thấu, có tác dụng 

nhanh, cắt xuyên qua rỉ sét hoặc ăn mòn ở những nơi khó tiếp cận, cho phép dễ dàng loại bỏ 

các ốc vít, đai ốc hoặc bu lông bị rỉ và bị ăn mòn. Super Lube ® Syncopen ® để lại một lớp 

màng bảo vệ bằng dầu tổng hợp để giúp ngăn ngừa rỉ sét hoặc ăn mòn trong tương lai. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả 

85011 Bình xịt 11 oz 
 

 

 

 

Silicone bôi trơn Super Lube® (bình xịt) 

Silicone bôi trơn Super Lube® là một mỡ bôi trơn có mục đích chung được thiết kế để chống 

dính, rít và gắn chặt. Được xây dựng đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp ô 

tô, công nghiệp và nông nghiệp. Bình xịt Silicone Super Lube® không màu, bền nhiệt và 

chống nước. An toàn để sử dụng trên kim loại, thủy tinh, cao su và hầu hết các loại nhựa. Đế 

silicon có khả năng điện môi cao và bảo vệ chống gỉ và ăn mòn. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả 

91110 Bình xịt 11 oz 
 

 

 

Super Kleen Super lube®  

Dung dịch rửa/tẩy dầu Super Kleen Super lube® là dung dịch kềm một không chứa phốt pho, 

sử dụng trong, đa năng an toàn khi sử dụng trên nhôm, formica, thép không gỉ, cao su, sàn bê 

tông, thảm, lò nướng, quạt, đồ gỗ và gạch. Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng tối đa 10 phần 

nước khi cần thiết. 

Chứng nhận NSF loại A1, an toàn khi sử dụng trong và xung quanh khu vực chế biến thực 

phẩm, nơi sử dụng không dành cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu   Mô tả 

10004 

10032 

Chai 4 oz 

Chai 1 lít 

10001 

10005 

Chai 1 gallon  

Thùng 5 gallon  

10060      Thùng 55 gallon 

 

 



 

Dầu tổng hợp đa dụng Super Lube® với Syncolon® (PTFE) (Độ nhớt 

cao) 
Dầu tổng hợp Super Lube® với Syncolon® (PTFE) là hỗn hợp của các loại dầu cao cấp, bột 

Syncolon® (PTFE) có kích thước micro và các chất phụ gia mạnh. Nó cung cấp bảo vệ bôi trơn cao 

cấp chống ma sát, mài mòn, gỉ và ăn mòn. Máy móc tồn tại lâu hơn, thời gian chết giảm và năng 

suất tăng. Super Lube® Oil với Syncolon® (PTFE) an toàn trên kim loại, cao su, nhựa, gỗ, da, vải 
và bề mặt sơn. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

* Cũng có sẵn với phụ gia UV để truy xuất nguồn gốc 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

51010 bình 7 ml  51008 Chai 8 oz 51040 Chai 1 gallon * 

51014 bình 7 ml - số lượng lớn * 51025 Chai 1 pint 51050 Thùng 5 gallon * 

51004 Chai 4 oz * 51030 Chai 1 Quart * 51550 Thùng 55 gallon 
 

 

 

Dầu siêu nhẹ tổng hợp Super Lube® (Độ nhớt thấp) ISO 68 

Dầu siêu nhẹ tổng hợp Super Lube® có nhiệt độ hoạt động từ -40 o F đến 500 o F. Lý tưởng cho 

phun sương, nhỏ giọt, tra dầu trục chính, và như một mỡ bôi trơn chuỗi chất thực phẩm và chất ức 

chế rỉ sét. Đây là mỡ bôi trơn hoàn hảo cho động cơ điện và ô trục thiêu kết. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

* Cũng có sẵn dưới dạng dầu siêu nhẹ ISO 32 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

52004 

52008 

52020 

Chai 4 oz * 

Chai 8 oz * 

Chai 1 pint * 

52030 

52040 

Chai 1 lít * 

Chai 1 gallon * 

52050 

52550 

Thùng 5 gallon * 

Thùng 55 gallon * 

 

 

 

Super Lube® Air Tool Dầu nhờn khí nén 

Super Lube® Air Tool Air Lubricant được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các công cụ 

công nghiệp, thương mại, gia dụng và nông nghiệp. Nó bôi trơn, hấp thụ nước và giảm thiểu sự tích 

tụ băng và băng giá trong các công cụ không khí. Các chất ức chế ăn mòn và rỉ sét pha trộn và dầu 

gốc tổng hợp làm giảm hao mòn và cho phép vận hành các công cụ không khí ở nhiệt độ thấp đến -

40 o F. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

12004 

12016 

Chai 4 oz  

Chai 1 pint 

12032 

12040 

Chai 1 lít  

Chai 1 gallon  

12050 

12155 

Thùng 5 gallon 

Thùng 55 gallon 
 

 

 

 

Dầu bánh răng tổng hợp Super Lube ® - ISO 150, 220, 320, 460, 680 

Dầu bánh răng tổng hợp Super Lube Super Lube® là một loại dầu trong suốt, có đặc tính chống 

mài mòn và áp suất cực cao, thích hợp để bôi trơn spur, xoắn ốc, xương cá, giá đỡ và bánh răng, vát 

thẳng và xoắn ốc, và bánh răng sâu. Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, chống gỉ và chống ăn mòn 

và khả năng dễ dàng tách khỏi nước, làm cho nó phù hợp lý tưởng cho các ổ đĩa xích, bánh răng 

sâu và hộp số. 

Chứng nhận NSF loại H1 cho tiếp xúc thực phẩm 

Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả Số hiệu Mô tả 

54100 Chai 1 lít (ISO 150) 54300 Chai 1 lít (ISO 320) 54632 Chai 1 lít (ISO 680) 

54101 Chai 1 gallon (ISO 150) 54301 Chai 1 gallon (ISO 320) 54601 Chai 1 gallon (ISO 680) 

54105 Thùng 5 gallon (ISO 150) 54305 Thùng 5 gallon (ISO 320) 54605 Thùng 5 gallon (iSo 680) 

54155 Thùng 55 gallon (ISO 150) 54355 Thùng 55 gallon (ISO 320) 54655 Thùng 55 gallon (ISO 680) 

54200 Chai 1 lít (ISO 220) 54432 Chai 1 lít (ISO 460)     

54201 Chai 1 gallon (ISO 220) 54401 Chai 1 gallon (ISO 460)     

54205 Thùng 5 gallon (ISO 220) 54405 Thùng 5 gallon (ISO 460)     

54255 Thùng 55 gallon (ISO 220) 54455 Thùng 55 gallon (ISO 460)     
 

 


