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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

TTP PRO MB LUBE

MBL

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

PRO MB LUBE jest przeznaczony do czyszczenia i ochrony 
wszystkich miejsc smarowych w przemyśle i rzemiośle. PRO 
MB LUBE  bardzo dobre właściwości smarne w długim okresie 
czasu pracy dla wszystkiego co zaciśnięte , skręcone i trące. 
PRO MB LUBE  usuwa pozostałości prochu w broni sportowej i 
wcześniejsze zanieczyszczenia. PRO MB LUBE  dzięki dobrym 
właściwościom EP oraz właściwościom przyczepnym, może być 
stosowany z powodzeniem jako olej łańcuchowy we wszystkich 
zakresach przemysłowych. PRO MB LUBE  dzięki dobrej 
przyczepności chroni przed korozją i rdzą.

Baza: syntetyczne węglowodory
Lepkość przy 40ºC: [mm2/s] ok. 80 DIN 51 562
Gęstość przy 20ºC: [g/cm3] ok.0,89
Punkt krzepnięcia [ºC]: ok. -5 DIN 51 597
Zakres temperatur zastosowania [ºC]: -50 do +100

PRO MB LUBE stosuje się do efektywnego, długotrwałego i 
ekonomicznego smarowania wszystkich ruchomych części w: 
podajnikach rolkowych i szynowych, linach, przekładniach 
zębatych i łańcuchach, łożyskach (walce, kulki), mechanizmach 
dźwigowych, windach, walcach, młotach pneumatycznych, 
urządzeniach tokarskich i frezerskich, kosiarkach do trawy, 
instrumentach precyzyjnych, wrzecionach, betoniarkach,  
osiach, broni palnej, elektronarzędziach, urządzeniach w 
przemyśle drzewnym, metalowym itp.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                Nazwa                         Opakowanie                  Rodzaj
MBL                     PRO MB LUBE                  aerozol 400 ml                 smary

 pro

MB
LUBE

NAJNOWSZEJ GENERACJI SMAR
 SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA

Niski współczynnik tarcia

Posiada dużą zdolność penetracji, oraz właściwości pełzające
Wydłuża czas pomiędzy kolejnymi smarowaniami

Nie zawiera silikonu, oraz obciążających środowisko metali ciężkich
Doskonała przyczepność do podłoża, chroni również przed korozją


