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Återförsäljare

teknisk data
Analys       enhet           CobioLube®

färg     klar
lukt     svag
relativ densitet  kg/m3   1150
frys punkt  °C  -42
viskositet vid 40 °C mm2/s  210
viskositet vid 100 °C mm2/s  20

emballage
sågkedjeolja levereras i följande emballage

Art. nr.   tA-C0010 (10 liter)
Art. nr.  tA-C0020 (20 liter)
Art. nr.  tA-C0200 (200 liter)
Art. nr.  tA-C1000 (1000 liter)

viktigt
håll alltid smörjsystemet rent från smuts och partiklar för bästa smörjning av svärd, kedja och noshjul.
vid förtäring, hudkontakt och ögonkontakt följ anvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Alla tekniska värden är baserade på genomsnittliga mätresultat.
vi ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning/hantering av produkten.

egenskaper och fördelar

• Cobiolube® chain är ingen oljeprodukt vilket gör att den håller aggregat, maskin och rutor renare. om 
du skulle få vätskan på rutor eller andra ytor kan du enkelt tvätta med vatten.

• tack vare utmärkt vidhäftning så säkerställer du att vätska stannar där den bäst gör nytta, vilket för-
länger livslängden på kedjor, svärdsbommar och noshjul.

• friktionen hos vätskan är mycket låg vilket resulterar i mindre förslitning och bättre total ekonomi.
• vätska har ett brett temperaturområde vilket möljiggör året runt användning även i krävande förhål-

landen.
• smörjmedlet har en svag lukt vilket resulterar i att förarmiljön förbättras. 
• Cobiolube® chain är en miljövänlig vätska som är helt fri från olja. Produkten har tilldelats eUs miljö-

symbol. Denna symbol ges endast produkter som kan minska miljöpåverkan under hela produktlivs-
cykeln från råvaror, till tillverkning, användning och bortskaffande. Produkten måste också uppfylla 
höga kvalitetskrav på funktion etc. Detta säkerställs med oberoende tester, där produktkandidater 
måste kunna möta prestandanivån av respektive marknadsledare.


