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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® High Viscosity Railroad Switch Plate Oil là dầu công tắc đường ray được 
tăng cường khả năng chống đóng băng cho các tấm trượt, thanh chuyển và các bộ 
phận chuyển động khác. Sản phẩm thân thiện với môi trường và có khả năng cách 
điện.                                                                                                                                          
Super Lube® High Viscosity Railroad Switch Plate Oil được thiết kế để bôi trơn các 
tấm chuyển có sử dụng miếng đệm cao su có tác dụng giảm chấn. Sản phẩm tương 
thích với hầu hết các loại cao su và nhựa, làm cho sản phẩm  trở thành lựa chọn có 
độ nhớt cao tốt nhất để bôi trơn và giảm tiếng ồn.

ĐẶC TÍNH: 

 Độ bôi trơn tuyệt vời
 Extends service intervals
 Hoạt động tốt ở nhiệt

độ thấp tốt
 Cách điện
 Sạch sẽ
 Không chứa VOC
 Dễ dàng thi công bằng

cọ hoặc bình xịt tay

 Chống nước, không bị rửa
trôi trong mưa / tuyết

 Không đông ở nhiệt độ
lạnh

 Ổn định lưu trữ tốt
 Không ăn mòn
 Thân thiện với môi trường
 Khả năng tự phân hủy

 Công thức độ nhớt cao
tạo thành hàng rào bôi
trơn mạnh mẽ

 Tương thích với hầu hết
các polyme, nhựa và cao
su, bao gồm cả
Polyisoprene

 Sẽ thực hiện với cả kim
loại đen và kim loại màu

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Tấm chuyển
 Thanh ném

 Bộ ghép nối
 Mọi bộ phận

chuyển động

 Khu vực có lượng
mưa và độ ẩm cao

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

Mã Quy Cách 
57010 1 gallon Chai 
57050 5 gallon Thùng 
57055 55 gallon Thùng Phuy 
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TÍNH CHẤT: 

Thử Nghiệm Phương Pháp Đánh Giá
Màu sắc: Trong mờ
Dải nhiệt độ: -45°F to 300°F (-43°C to 149°C)
Độ nhớt cSt @ 100°C: 

 cSt @ 40°C: 
ASTM D445 24 

152 
Chỉ số nhớt: ASTM D2270 190 
Điểm rót chảy: ASTM D97 -24°F (-31°C)
Điểm sôi: 370°F (188°C) 
 Chỉ số ISO: 220 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

• Chuẩn bị bề mặt sạch sẽ, khô ráo.
• Dùng bàn chải, vải hoặc bình xịt phủ chất bôi trơn lên tất cả các khu vực tiếp xúc.
• Bôi đủ chất bôi trơn để có thể thấm vào các vùng khó tiếp cận, hẹp
• Bôi thêm nếu cần thiết

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 

  Made in USA 

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.  

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 Syncolon® trong tài liệu này đều là nhãn hiệu của Synco Chemical Corporation.  

24 DaVinci Drive, P.O. Box 405, Bohemia NY, 11716 
T: (631) 567-5300 F: (631) 567-5359 E: info@super-lube.com 
T: (+84) 28.22.43.44.45 W: super-lube.vn E: info@thuanphatest.com 

http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html
https://super-lube.vn/



