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PRODUCT DESCRIPTION: 

Super Lube® Nuclear Grade Approved Grease là loại mỡ đa dụng 
được phát triển đặc biệt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu 
hạt nhân phi kim GE D50YP12 Rev. 2 (GE Nuclear Non-metallic 
Material Specification D50YP12 Rev. 2).

Super Lube® Nuclear Grade Approved Grease là loại mỡ chịu lực 
được đánh giá cấp NLGI #2. Công thức của mỡ này không chưa flo 
và kim loại nặng.

ĐẶC TÍNH: 

 Hiệu quả gấp 3-4 lần
các loại mỡ thông
thường

 Độ bám dính tuyệt vời

 Chống thấm nước
muối

 Độ bền cao
 Không chứa kim

loại nặng

 Thân thiện với
môi trường

 Có khả năng phân
hủy sinh học

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Ròng rọc
 Tời
 Bản lề
 Van
 Cần trục
 Dây thừng
 Thiết bị điện
 Ổ khóa
 Cam

 Thanh trượt
 Băng tải
 Xích
 Máy bơm nước
 Bánh răng
 Công tắc chuyển
 Máy thổi
 Bơm
 Cáp

 Quạt
 Vòng bi động cơ

điện
 Vòng bi trơn, vòng

bi giảm ma sát
 Ổ bi, ổ lăn

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

Mã Quy cách 
42150 14.1 oz. (400 gram) Hộp Đạn 
42130 30 lb. Thùng 
42140 400 lb. Thùng Phuy 
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¢NbI /IӅ¢Υ  

¢Ƙ֒ bƎƘƛԄƳ    tƘԜԎƴƎ tƘłǇ 7łƴƘ Dƛł
7ԍ ƭǵƴ ƪƛƳ b[DLΥ  ASTM D1092 2 
aŁǳ ǎӸŎ ¢ǊӸƴƎ ƳԐ 
5Ӳƛ ƴƘƛԄǘ Śԍ 

    ±ӷƴ ƘŁƴƘ ƭƛşƴ ǘԚŎΥ 
±ӷƴ ƘŁƴƘ ƴƎӸǘ ǉǳńƴƎΥ

-40°F to 450°F continuous
-45°F to 500°F intermittent

 ¢ǊԇƴƎ ƭԜԓƴƎ ǊƛşƴƎ ASTM D1298 .89 
bƘƛԄǘ Śԍ ƴƘԈ Ǝƛԇǘ ASTM D566 >500°F
7ԍ lún kim, chưa hoạt động  ASTM D217 265-295mm/10
Độ bền oxi hóa - 100 giờ. ASTM D942 0 psi 
Timken OK load ASTM 2509 / 2782 40 lbs. 
Điểm chớp cháy ASTM D92 >220° C  (>428° F)
Độ ăn mòn đồng - 24 giờ tại 
100°C 

ASTM D4808 1B, Shiny 

Lượng Halogens 146 ppm 
Lượng kim loại 19 ppm 
Khả năng phân hủy sinh học 50% degradability in 28-35 days 

60+% degradability 

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 

See Safety Data Sheet (SDS) 
for further details regarding 
safe use of this product.  

   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.  
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