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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® Silicone Lubricating Grease with Syncolon® (PTFE)  là hợp chất 
silicone không đóng rắn được pha chế đặc biệt cung cấp sự bảo vệ lâu dài và 
ứng dụng được trong nhiều trường hợp. Được bổ sung thêm vi bột Syncolon® 
(PTFE) tạo ra sản phẩm bôi trơn cao cấp giúp chống lại các tác động của ma sát, 
giảm mài mòn, rỉ sét, ăn mòn và khả năng cách âm tuyệt vời. 

Super Lube® Silicone Lubricating Grease with Syncolon® (PTFE) có khả năng 
chống thấm nước, bảo vệ khỏi độ ẩm và các chất bẩn khác.

Super Lube® Silicone Lubricating Grease with Syncolon® (PTFE) có màu trắng mờ, giúp các bề 
mặt luôn trong, sạch sẽ và thể hiện khả năng chống rửa trôi và tương thích với hầu hết các 
loại nhựa và cao su. Không bị đông, khô hoặc tan chảy.

Super Lube® Silicone Lubricating Grease là sản phẩm được NSF đánh giá là chất bôi trơn an 
toàn với thực phẩm, xếp hạng H1 cho việc tiếp xúc ngẫu nhiên thực phẩm. Đáp ứng các 
nguyên tắc được USDA (H1) đưa ra. 

ĐẶC TÍNH: 

 Khả năng chống rửa
trôi tuyệt vời

 Khả năng cách âm
tuyệt vời

 Ngăn ngừa rỉ sét và ăn
mòn

 An toàn với thực phẩm

 Hiệu quả truyền nhiệt
tuyệt vời

 Độ nhớt ổn định
 Nhiệt độ ổn định
 Dải nhiệt hoạt động rộng
 Tương thích với phần lớn

các hợp cao su và nhựa

 Khả năng chống ẩm
 Độ đặc lớn
 Độ cách điện cao
 Thân thiện với môi trường
 Chứng nhận Kosher
 NSF chứng nhận cấp(H1),

#141974

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Cách âm
 Bushings and sleeves
 Vòng bi trơn
 Vòng đệm
 Bôi trơn giữa chi tiết kim

loại và nhựa
 Bôi trơn giữa chi tiết

nhựa

 Bôi trơn giữa chi
tiết cao su

 Các thiết bị nhà bếp
 Máy chạy bộ, dụng

cụ tập thể dục
 Dụng cụ, tháo

khuôn

 Vòng chèn
 Ổ khóa
 Bánh răng và các bộ

phận nhựa
 Cáp điều khiển
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KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

TÍNH CHẤT: 

Thử Nghiệm Phương Pháp  Đánh giá 
Độ lún kim NLGI: ASTM D1092 2 
Màu sắc: Trắng mờ
Dải nhiệt độ: -40°F to 500°F (-40°C to 260°C)
Độ nhớt (Dầu gốc) 
   cSt @ 25°C: ASTM D445 5000 
Trọng lượng riêng: 
  @ 25°C (77°F): ASTM D1298 1.11 
Độ lún kim (60 lần nhấn) 

ASTM D217 265 – 295 
Áp xuất hơi @ 200°C 
(Pascal): 1.33 
Khả năng cách điện  
(Volts/mil, 50 mil gap): CTM 0114 400 
Độ tách dầu 
21 hrs. / 100°C: ASTM D6184 0% 
Hao hụt do bốc hơi 
22 giờ @ 212°F (100°C) ASTM D972 0.4% 
Điểm chơp cháy ASTM D92 >572°F (300°C)
Điểm nóng chảy: Không bị nóng chảy
Độ rửa trôi ASTM D1264 < 1% 

Mã Quy Cách 
92000 1 cc. Gói 
92003 3 oz. Ống 
92150 400 gram Hộp đạn 
92016 400 gram Hộp 
92005 5 lb. Thùng 
92030 30 lb. Thùng 
92120 120 lb. Thùng Phuy 
92400 400 lb. Thùng Phuy 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

• Làm sạch và lau khô bề mặt..
• Bơm mỡ bằng vải, cọ, mút hoặc ngón tay sạch.
• Lau sạch phần mỡ thừa.

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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