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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® SuperPull Electrical / Fiber Optic Pulling Compound là chất 
lỏng có hệ số ma sát cực thấp. Thích hợp trong sử dụng kéo cáp quang 
ngầm, cáp đồng trục và cáp đồng đôi.

Super Lube® SuperPull Pulling Compound sẽ không gây hư hỏng vỏ cáp 
khi tiếp xúc lâu dài và hoàn toàn làm ướt bề mặt cáp cho phép kéo cáp 
với ma sát tối thiểu.

Super Lube® SuperPull Pulling Compound khô, sạch và để lại một lớp 
màng bôi trơn.

ĐẶC TÍNH: 

 Hợp chất kéo dây và
cáp

 Giảm ma sát vượt trội
 Dễ dàng đổ vào các

ống dẫn bên trong và
ống cấp liệu

 Dải nhiệt độ hoạt
động rộng

 Tương thích với mọi
loại vỏ cáp

 Vượt trội hơn các hợp
chất kéo cáp thường

 Không cháy
 Thân thiện với

môi trường
 Khả năng tự

phân hủy

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Bôi trơn cáp điện, cáp
điện thoại và cáp
quang

 Kéo tất cả các loại cáp
qua ống luồn dây

 Lắp đặt cáp ngầm

 Nhà thầu thương mại
điện

 Các công ty viễn thông

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

TÍNH CHẤT: 
Đặc tính Đánh Giá 

Màu sắc: Trong mờ
Dải nhiệt độ: -15°F to 220°F (-26°C to 104°C)

Mã Quy Cách
80320 1 Quart Chai 
80010 1 Gallon Chai 
80050 5 Gallon Thùng 
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 Thử nghiệm Phương pháp Đánh Giá 
Dãn nở Không
Độ nhớt ASTM D445 160 – 182 cSt 
Tách nước Không
Hệ số phủ (Hệ số bám)

a) Dọc
b) Ngang

61-65%
64-69%

Tỉ lệ bay hơi (% Phút) 0.0521 
pH 6.8 +/- 0.1 
Tính dễ cháy Không cháy
Hệ số ma sát

a) Tĩnh
b) Động

0.075 
0.070 

Tương thích với vật liệu 
cáp và ống dẫn Có 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
• Làm sạch khu vực cần xử lý
• Bọc toàn bộ phần cáp đưa vào ống dẫn
• Lau sạch phần thừa bằng giẻ

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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