
 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  

Лубрикантът за лагери, вериги и ролки EcoLine е 

готов за приложение висококачетсвен лубрикант, 

който предпазва от ръжда и е разработен с 

американско олио от естествено отглеждани 

семена, което надминава смазочните способности 

на повечето традиционни лубриканти.  

Лубрикантът за лагери, вериги и ролки съдържа 

парна фаза корозионни инхибитори (VpCI™), за 

приложение при вътрешни и външни условия. 

Предотвратява корозията по два начина. Първо, 

здравият филм залепва за металната повърхност, 

като отстранява влагата. Второ, парна фаза 

корозионните инхибитори имат предпазно действие 

върху прилаганите места, дори и когато смазката е 

временно отстранена.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И УПОТРЕБА 

• Отличен за работно оборудване и оборудване за 

съхранение 

• Универсална антикорозионна защита на черни и 

цветни метали 

 

 

 

 

 

• Температурно устойчив, като осигурява 

продължително действие и паро фаза корозионна 

защита  

• Осигурява висококачествена защита на лагери и 

други плъзгащи се повърхности  

• Може да замести или да се смеси с 

традиционните масла на нефтена основа за 

смазване на лостове и вериги. 

• Отличен за смазване на транспортни и смазващи 

вериги  

• Препоръчва се както за автоматично, така и за 

ръчно приложение 

• Лепилните компоненти предотвратяват 

откачането на високоскоростните вериги  

• Изключителното смазване предотвратява 

отделянето на дим, когато са претоварени 

• Намалява вибрациите и шума за по-гладка 

работа на веригите 

• Продукт с ниско отрицателно влияние върху 

околната среда 

• За повишена безопасност притежава 

изключително висока точка на възпламеняване 

• Отговаря на определението за ЕО 13101 

за продукт на биологична основа на 

Министерството на земеделието на САЩ 

• Отговаря на критериите за (EPP) на Агенцията за 

защита на околната среда на САЩ  

• Направен от възобноваяеми масла на основата 

на зърнени култури, отглеждани в САЩ 

 

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 

• Въглеродна стомана 

• Неръждаема стомана 

• Чугун 

• Алуминий и алуминиеви сплави 

• Мед и медни сплави 

 

 

 
 

 

 

 



ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 

Външен вид                     Течност с кехлибарен цвят 

Възпламеняване             214ºC 

Съдържание на               95-99% 

нелетливо вещество  

Плътност                         0.89-0.90 кг/л 

Антикорозионна              до 24 месеца 

устойчивост          

Метод на                         Петролни   

отстраняване                  разтворители/алкалинови  

                                         почистващи препарати 

                                         (VpCI™-414/416/419) 

SAE Вискозитет              30 

Вискозитет, cSt при       140 

40ºC  

Точка на разливане       -19ºC 

Базисна                          Покрива 

биоразградимост  

на маслото 

Базисна токсичност       нетоксично 

на маслото  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

Лубрикантът за лагери, вериги и ролки EcoLine се 

предлага в пластмасови туби от 3.7 литра и 19 

литра, метални варели от 208 литра, спрей-

флакони EcoLine (472 мл), в торби и насипно. 

Лубрикантът за лагери, вериги и валове EcoLine 

трябва да се съхранява в запечатан вид. Срокът на 

годност е до 24 месеца в запечатани контейнери.  

 

 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


