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I. Mô tả sản phẩm

CRC WHITE LITHIUM GREASE là một chất bôi trơn và bảo vệ tiên tiến cùng với công
nghệ đóng gói cao cấp khiến cho việc sử dụng trở nên hiệu quả và lâu bền trong bất kỳ thời tiết
và hầu hết các loại nhiệt độ. Loại dầu nhờn đa năng này thiết kế chuyên dụng cho các thiết bị có
đòi hỏi độ bền chất bảo quản.  CRC WHITE LITHIUM GREASE làm ức chế quá trình ôxy hóa
để chống lại sự ăn mòn, và bảo vệ với một lớp màng có độ dẻo dai và bền bỉ.

II.Ứng dụng

Được khuyến nghị dùng để bôi trơn bản lề, khoá cửa, các lố, khe hở bên trên cửa, các xích
và bánh răng lộ thiên, dây cáp, băng trượt, các trục truyền dẫn hướng, trục cam và pít tông. Sản
phẩm còn bôi trơn hữu hiệu cho các vòng bi. Mặt khác sản phẩm còn sử dụng cho mục đích bôi
trơn và chống ăn mòn nói chung, bảo vệ máy móc, dụng cụ và thiết bị.

III. Đặc điểm và công dụng

- Bảo vệ khỏi nước và nhiệt độ cao. Cung cấp sự bôi trơn lâu dài và bền bỉ dưới những điều
kiện khắc nghiệt.

- Ức chế ô xi hoá và gỉ sắt. Cho kim loại sự siêu bảo vệ.

- Độ nguyên chất cao. Nằm dưới dạng mỡ.

- Không dẫn điện

- Có tài liệu kỹ thuật chi tiết kèm theo (MSDS)

IV. Tính chất vật lý không có nhiên liệu phun khí

Điểm chớp cháy <-50C Điểm sôi 590C (bắt đầu)

Mùi Giống mùi dung môi % Bay hơi 77%

Bề ngoài Màu trắng ngà Tỷ trọng 0.663

Tỷ trọng hơi > không khí Nhiên liệu phun khí Cácbon điôxit

Khả năng tan Không đáng kể

V. Đặc tính kỹ thuật và chứng nhận

 MAF Approval (C12) Meat

 AQIS Approval Catelogy 12 Lubricant Type C

VI. Các đặc tính
Nhiệt bay hơi 177 0C

 Nhiệt độ chảy - 17.80C

Độ dẻo 1100 SUS

Khoảng nhiệt độ có thể hoạt động tốt -17.80C đến 1490C

Lượng sản phẩm ngấm vào vòng bi 0.10 grams



VII. Hướng dẫn sử dụng

- Lắc đều trước khi sử dụng.

- Không được trộn lẫn sản phẩm với các loại dầu bôi trơn khác.
- Sử dụng một chất dung môi hòa tan để loại bỏ và làm sạch chất bôi trơn đã dùng lên thiết

bị trước kia trước khi dùng CRC WHITE LITHIUM GREASE.

- Dùng theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất.

VIII. Xử lý chất thải

Các yêu cầu về xử lý rác thải tuỳ theo quy định của từng địa phương và của từng bang. Tất
cả các sản phẩm sử dụng hay không sử dụng đều phải thải loại phù hợp với quy định và luật lệ
của địa phương, bang và của liên bang.

IX. Các khuyến cáo sử dụng đặc biệt

Các bình xịt
Không được làm thủng, đốt hoặc bảo quản trên 500C. Tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể làm

bình nổ. Không được đặt dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần bất kỳ nguồn nhiệt nào. Các
bình xịt sẽ tạo ra điện. Để xa các nguồn điện sống như cực pin, solenoid, các bảng điện và các
thành phần điện tử khác. Không quan tâm đến khuyến cáo này có thể gây ra chấn thương nghiêm
trọng do lửa cháy hoặc điện giật.

Khuyến cáo chung

Chỉ sử dụng ở nơi thật thoáng gió. Có thể tăng độ thoáng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào
hoặc hỗ trợ cơ khí. Tránh hít phải hơi hoặc mùi dầu. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu không đủ
độ thoáng gió, phải mang đồ bảo vệ đường thở. Để có thêm thông tin liên quan đến sự tiếp xúc
ngắn hạn và dài hạn, xem lại MSDS của sản phẩm này.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM: CRC bảo hành có điều kiện sản phẩm trong vòng 2 năm kể từ ngày sản xuất.

DISCLAIMER: Tất cả các thông tin trong bảng dữ liệu này dựa trên kiểm nghiệm của CRC Industries (Aust.) Pty.
Ltd. Tất cả các sản phẩm cần được kiểm nghiệm về độ phù hợp với từng ứng dụng cụ thể trước khi sử dụng.
CRC Industries (Aust.) Pty. Ltd. Kh ông đại diện hoặc đảm bảo cho bất kỳ điều gì liên quan đến dữ liệu này.


