
OPTIMALE KETTINGSMERING

XCP LUBRICANT is een hoogwaardige kettingsmeerspray die langdurige bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. 
De krachtige mix van minerale en biologische ingrediënten is ontworpen om extreme druk te weerstaan en wrijving te 

verminderen, waardoor de ketting meer kracht kan overbrengen. Compatibel met O-, X- en Z-ringkettingen.

CHAIN
LUBRICANT

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:
• Geur: Karakteristiek
• Uiterlijk: helder, licht amberkleurig
• Dampdruk: 0.001K Pa 
• Damp dichtheid: (lucht = 1) >1.00 
• Smeltpunt: <20°C /<68°F 
• Dynamische Viscositeit @ 25°C / 77°F: 41 mPa s 

•  Kinematische viscositeit bij 25°C / 77°F: 46 
mm2/s 

•  Soortelijk gewicht ≈ 0.9 g/cm3 
•  Vlampunt: >100°C / >212°F (CC) 
•  Laagdikte: 2,5 μm 
•  Verbruik: 68 m2/L
•  SILICONENVRIJ !

EIGENSCHAPPEN:
ULTRA DUNNE, NIET-KLEVERIGE LAAG!

XCP CHAIN LUBRICANT dringt snel door tussen schakels en rollen en vormt een dunne, gelijkmatige, niet-kleverige laag, die de 
ketting gesmeerd en beschermd houdt. De niet-klevende laag zorgt ervoor dat vuil gemakkelijker kan worden afgespoeld tijdens het 

schoonmaken. Geschikt voor motor-, ATV- en andere motoraangedreven kettingen. Geschikt voor gebruik op de weg en off-road.

VERMINDER WRIJVING, MAXIMALISEER VERMOGEN! VOORKOMT SPETTERS BIJ HOGE SNELHEDEN
De krachtige formule is ontwikkeld om extreme druk te 

weerstaan, wrijving te verminderen en de langetermijneffecten 
van slijtage te minimaliseren, waardoor het levensduur van de 

ketting wordt gemaximaliseerd. Ook treedt er aanzienlijk minder 
vermogensverlies op.

Door de unieke vloei-eigenschappen wordt een ultradunne 
film op de ketting gelegd, met minimale samenklontering en 

hoge afslingerweerstand

   TOEPASSINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING:
XCP CHAIN LUBRICANT is ontworpen voor gebruik op alle motoraangedreven kettingen, inclusief motor- en ATV-aandrijfkettingen. Voor 

een optimaal resultaat de ketting voor gebruik reinigen. Breng XCP CHAIN LUBRICANT spaarzaam en gelijkmatig aan op een schone 
en, bij voorkeur, warme ketting. Veeg overtollige vloeistof weg met een doek. Draai het wiel een aantal malen om de verdeling en 

penetratie tussen schakels en rollen te bevorderen. Herhaal indien nodig. Voor het beste resultaat een nacht laten staan voor gebruik.

•  Motorfietsen    •  Drukpersen   •  Lopende banden
•  Fietsen, Brommers    •  Landbouwmachines  •  Inpakmachines
•  ATV´s, Quads     •  Sorteermachines  •  Vorkheftrucks, en nog veel meer... 



COMPATIBILITEIT EN OPSLAG::
XCP CHAIN LUBRICANT is ontworpen voor gebruik op metalen kettingen. Compatibiliteitstests worden aanbevolen vóór gebruik op elk item 

dat geen metalen ketting is. Bewaren bij kamertemperatuur en niet in direct zonlicht. Containers moeten gesloten worden bewaard en 
gebruikers dienen vóór gebruik degebruiksaanwijzingen en veiligheidsinformatiebladen te lezen. Veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar bij uw 

leverancier en/of bij: www.xcp-protection.com.

  VERPAKKINGEN:

MEER INFORMATIE:
   www.xcp-protection.com   www.facebook.com/xcpprofessional   www.twitter.com/xcppro

www.xcp-protection.com

XCP CORROSION TECHNOLOGIES
(A trading division of Marott Graphic Services (UK) ltd.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland
 T: +44 (0) 1368 862 082   F: +44 (0) 1368 864 491   E: info@xcp-protection.com

• 400ml Spuitbus

 AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:
Spuitbus

GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: Kanbarsten bij verhitting. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd 
houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in de richting van een open vlam of een andere ontstekingsbron 

spuiten. Houder onder druk: Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/
spuitnevel. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen 
hoger dan 50°C/122°F.  Herhaalde blootstelling kan een droge huid of kloven veroorzaken.  Bewaar op kamertemperatuur. Gebruik alleen 

zoals aangegeven.


