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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® Anti-Corrosion & Connector Gel là một loại gel kết nối có 
trọng lượng phân tử cao với công thức đặc biệt được sử dụng như một 
hợp chất cách điện và ức chế ăn mòn. Sản phẩm tạo nên màng bảo vệ 
giúp tăng tuổi thọ thiết bị và chống lại sự ăn mòn, rỉ sét.

Super Lube® Anti-Corrosion & Connector Gel có khả năng bảo vệ tốt 
hơn so với các loại dầu mỡ thông thường. Độ nhớt NLGI mỏng (= 0) 
giúp sản phẩm dễ dàng phủ và lớp màng bảo vệ tốt hơn các loại mỡ bôi 
trơn thông thường.
Note:  Không sử dụng làm chất bôi trơn.

Super Lube® Anti-Corrosion & Connector Gel là một hợp chất các điện 
và chất ức chế ăn mòn cho phích cắm và đầu nối, phụ kiện điện và đầu 
nối dây. Sản phẩm được bổ sung chất chống oxi hóa vượt trội.

Super Lube® Anti-Corrosion & Connector Gel có độ dẻo, không bị cứng 
hoặc nứt đồng thời chống lại sự thay đổi do các tác động cơ học khi 
làm việc. Các biện pháp kiểm soát chất lượng được đảm bảo thời gian 
lưu trữ tối đa và không có hiện tượng tách dầu.

ĐẶC TÍNH: 

 Dải nhiệt độ hoạt 
động rộng

 Khả năng chống 
nước muối và hầu 
hết các chất tẩy rửa

 Không khô hoặc 
hình thành cặn gây 
mài mòn

 Không tách dầu

 Độ bền màng tốt
 Khả năng cách điện 

cao
 Màng bảo vệ tốt 

hơn các loại mỡ 
thông thường

 Bảo vệ chống ăn 
mòn vượt trội

 Giảm sự mài mòn
 Thân thiện với môi 

trường
 Khả năng tự phân hủy
  Chứng nhận Kosher

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Đầu nối ắc quy
 Dải thiết bị đầu cuối
 Công tác đánh lửa
 Đầu nối điện
 Bộ ngắt mạch 

 Hộp cầu chì
 Công tắc đèn
 Ổ cắm thông thường
 Phích cắm điện
 Mỡ cách điện

 Bảng mạch
 Chống ăn mòn, 

chống đông
 Các bề mặt kim loại 

bên ngoài
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KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

TÍNH CHẤT: 

Thử Nghiệm Phương Pháp Đánh Giá
Màu sắc: Màu hổ phách mờ
Dải nhiệt độ: -45°F to 500°F (-43°C to 260°C)
Khả năng phân hủy sinh học: ASTM D7373 50% degradability in 28-35 days 

60+% in degradability in 56 days 
Độ nhớt: ASTM D217 355 – 385 mm/10 
Tỉ trọng: ASTM D1298 .89 g/cm3 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

• Làm sạch và khô khu vực cần xử lý
• Phủ một lớp Super Lube® Anti-Corrosion and Connector Gel lên toàn bộ khu vực cần bảo vệ
• Phủ lại nếu cần thiết

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 

Mã Quy Cách
82003 3 oz. Ống 
82015 400 gr. Hộp đạn 
82016 400 gr. Hộp 
82030 30 lb. Thùng 
82120 120 lb. Thùng Phuy 
82400 400 lb. Thùng Phuy 

Các sản phẩm Super Lube® có thời hạn sử dụng khuyến nghị năm (5) năm khi được bảo quản trong thùng chứa 
ban đầu và trong môi trường xung quanh hợp lý. Thời hạn bảo hành hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua. Để 
biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html.  
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See Safety Data Sheet (SDS) 
for further details regarding 

 safe use o     f t    hi   s     pr    od   u    ct  .           
    Made in USA 

Thông tin được cung cấp trong Bảng thông số kỹ thuật này bao gồm các khuyến nghị sử dụng và ứng dụng sản phẩm dựa trên kiến   thức và kinh 
nghiệm của chúng tôi về sản phẩm kể từ ngày đăng bản tin này. Sản phẩm có thể có nhiều ứng dụng khác nhau cũng như ứng dụng và điều kiện 
làm việc khác nhau trong môi trường của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, Synco Chemical Corporation không chịu trách 
nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi đối với các quy trình và điều kiện sản xuất mà bạn sử dụng chúng, cũng như các ứng dụng và 
kết quả. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thực hiện các thử nghiệm trước để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi.  

Tất cả nhãn hiệu Super Lube® và Syn nàcolon® trong tài liệu này đều là nhãn hiệu của Synco Chemical C .orporation
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