
SYNCO CHEMICAL CORPORATION 

 1 of 2 

TECHNICAL DATA SHEET  
SUPER LUBE® WET LUBE BIKE LUBRICANT  4.2018 

MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® Wet Lube Bike Lubricant là chất bôi trơn tổng hợp hiệu suất cao được thiết 
kế cho điều kiện ẩm ướt. Sản phẩm này sẽ bám vào xích để lại lớp màng bôi trơn có 
tính bảo vệ cao.

Super Lube® Wet Lube Bike Lubricant có công thức tiên tiến giúp bảo vệ chống lại độ 
ẩm, rỉ sét, ăn mòn và mài mòn giữa kim loại và kim loại.

Super Lube® Wet Lube Bike Lubricant thân thiện với môi trường. Sản phẩm không chứa 
VOC, dung môi độc hại hoặc kim loại nặng có thể gây hại cho môi trường.

ĐẶC TÍNH: 

 Công thức sạch
 Dải nhiệt độ hoạt

động rộng
 Đặc tính chống mài

mòn vượt trội
 Chống thấm nước
 Chống rửa trôi bởi

nước và nước muối

 Bôi trơn xích xe đạp
 Hiệu xuất vượt trội

trong điều kiện khắc
nghiệt

 Tạo lớp màng chắn
bùn đất dính vào xích
xe đạp

 Tăng tuổi thọ cho xích
bằng cách giảm ma
sát và mài mòn

 Thân thiện với môi
trường

 Khả năng tự phân hủy

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Xích xe đạp  Xích xe máy

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

Mã Quy Cách
55204 4 oz. Chai 

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 

https://super-lube.vn/
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TÍNH CHẤT: 

 Thử nghiệm Phương Pháp Đánh Giá
Màu sắc: Màu hổ phách
Dải nhiệt độ: -40°F to 450°F (-40°C to 232°C)
Khả năng phân hủy sinh học: CEC-L33-T82 50% degradability in 28-35 days 

60+% degradability in 56 days 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

• Lắc kỹ
• Xịt lên xích
• Lau sạch phần 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 n.ànày 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 
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