
 

PROCABE 
SMAR DO KABLI I ŁAŃCUCHÓW 

  

7 doskonałych powodów, by używać PROCABE : 
1.Smar o doskonałej przyczepności i stabilności. 
2. Doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem oraz dużym ciśnieniem; zmniejsza zużycie 
związane z tarciem. 
3. Wyjątkowa odporność na wodę, parę i  słoną mgłę. Odporny na warunki atmosferyczne . 
4. Zapewnia dobrą ochronę przed korozją. 
5. Zawiera przeciwutleniacz, który zapewnia skuteczną ochronę przed starzeniem, przedłużając 
czas stosowania smaru. 
6. Jego środek adhezyjny umożliwia lepszą przyczepność do obrabianych metali i zwiększoną 
odporność na zmywanie. 
7. Objętość netto: 97% składnika aktywnego. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł       
 
Chroni i smaruje wszystkie powierzchnie mechaniczne w ruchu lub narażone na różnorodne działanie 
wilgoci, wody, gorących lub kwaśnych oparów, kurzu ... 
Zabezpieczenie, pokrycie smarem kabli i łańcuchów w ruchu oraz w spoczynku, w żurawiach, urządzeniach 
myjących, wózkach podnośnikowych, ruchomych mostach, przenośnikach, kołowrotkach, podnośnikach. 
Pokrywanie smarem przekładni, kół zębatych, kół walcowych, łożysk, pomp, zaworów,  mieszadeł, 
mieszalników, pomp głębinowych, automatycznych zraszaczy. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Kolor : zielony 
Wygląd : substancja gładka, kleista 
Mydło: lit 
Zakres zastosowania: - 20 ° C do + 140 ° C 
Punkt kroplenia: 180 ° C (NFT 60102) 
Penetracja w 25 ° C: 265-295 (NFT60132) 
Klasyfikacja NLGI 2 
Test 4-kulek lutowniczych: 315 ASTM D2596 
Gaz nośny : CO2 

 
Energicznie wstrząsnąć aerozolem aż do oderwania kulki. 
Stosować wyłącznie na powierzchnię suchą i czystą. 
Przed spryskaniem wyczyścić starannie części, które mają być poddane działaniu 
produktu. 
Rurka przedłużająca pozwoli dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. 
Po użyciu, odwrócić aerozol w celu oczyszczenia dyszy. 
 
Nie rozpylać w kierunku płomienia lub na powierzchnię ciepłą. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 
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plusiki 7-ki 
 

RAP FIX: taśma do szybkich napraw przewodów kanalizacyjnych 
 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za 
przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
 
 

 


