
MEGHATÁROZÁS

A CB5 olyan folyékony kenőanyag, amelyet kifejezetten a szélsőséges körülmények között, extrém terhelés 
mellett, poros környezetben vagy magas hőmérsékleten működő szállítószalagok és láncok kenésére 
fejlesztettek ki.

ELŐNYÖK

Láncok tisztítására alkalmas összetevőket tartalmaz: feloldja a külső és belső szennyeződéseket.  Kopásgátló, 
mikronizált MoS2 tartalmának köszönhetően ellenáll a nagy terhelésnek.  Mélyen behatol és rendkívül jól tapad. 
Semlegesíti és eltávolítja az oxidréteget és a rozsdát, valamint megakadályozza az újrarozsdásodást. 
Vízálló, víztaszító termék.
Ellenáll a magas hőmérsékletnek (230°C). Ideális kenőanyag poros környezetben is.
Használatának köszönhetően kevesebb cserealkatrészre van szükség, és ritkább fordul elő a lánc 
meghibásodása.  A MoS2 450°C-ig biztosítja a száraz kenést.
Nem tartalmaz szilikont.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Régi láncok és szállítószalagok helyreállítására (a láncok tisztítása és kenése a helyreállítás során).
Vonórendszerek és erőátviteli láncok kenésére (nagy terhelés alatt is), például targoncákban.
Használható a faiparban, asztalosiparban alkalmazott kemencékben, ipari festékkemencékben, 
üveggyártásban alkalmazott hőkezelő kemencékben stb.
Nagy porterhelésű környezetben is alkalmazható, például kőbányákban, bányákban. A mezőgazdaságban, 
a gabonafeldolgozó iparban,a takarmányipari gyártóüzemekben, a papíriparban használatos gépek esetében.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés .................................................................folyadék
Szín…... .................................................................. …sötétszürke
Sűrűség 20°C-on (ASTM D 4052) ..................... ......... 0.902
Lobbanáspont V C (ASTM D 56) .................................>60°C
Viszkozitás 25°C-on (ASTM D 445)  .................... ........50cSt
Viszkozitás 40°C-on (ASTM D 445)  .................... ........40cSt
Viszkozitás 100°C-on (ASTM D 445) ................... ........6.1 cSt
Hegesztési terhelés 4 golyós EP teszt (ASTM D 2783) …>720 kg  
Üzemi hőmérséklet……... .......................................... -30°C és +230°C között

*cSt: centistoke, a kinematikus viszkozitás mértékegysége (1 mm2/s = 1 cSt) 
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt jól rázza fel. A CB 5 alkalmazható csepegtetve, permetezéssel, áztatva/átitatva vagy ecsettel 
felhordva a láncokra.
A CB5 alkalmazása előtt nem szükséges a láncokat és a szállítószalagokat megtisztítani, mivel a termék 
tisztító adalékanyagokat tartalmaz.

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack Ref. 4802 A4 x 12
1 liter palack Ref. 2802 i2 x 12
5 liter marmonkanna Ref. 2802 J1 x 4
60 liter hordó Ref. 2802 O5 x 1
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


