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Özel yüksek performanslı yağlayıcı
Special high-performance lubrication

Başlıca faydaları:
•  Sıradan yağlayıcılar ile yağlanmış zincirlere kıyasla yüksek 

yıpranma direnci ve bu yüzden minimum esneme 
•  Daha uzun bakım yağlama aralığı
•  İyi bir oksitlenme koruması
•  Düşük bakım gereksinimi
•  Ses yalıtımı özelliği
•  Üzerinde taşınan malzemenin ve zincir kılavuzlarının  

temiz kalması özelliği
•  USDA-H1 gıda sınıfı uygunluğu için başvuru yapılmıştır

Yağlayıcının özellikleri:
•  Sıcak daldırma yöntemi ile uygulanır
•  En iyi ısı aralığı -25 °C ile +80 °C arasındadır (Düşük ısı 

aralığında uzun bir süre beklemede kaldıysa ilk başlatmada 
daha yüksek bir tork gerektiğini lütfen hatırlayınız)

•  Kokusuzdur, suda çözülmez
•  Biyolojik olarak güvenlidir ve toksik madde içermez

Key benefits:
•  High wear resistance and therefore minimum chain elongation 

in comparison to conventional lubricated chains
•  longer relubrication intervals
•  Good corrosion protection
•  Low maintenance
•  noise-dampening properties
•  Conveyed material and chain guides remain clean
•  USDA-H1 approved

Characteristics of lubricant:
•  Application is by hot immersion
•  Optimum temperature range from -25 to 80 °C  

 (Please note that in low temperature ranges,  
longer standstills require a higher starting torque)

•  Odour-free, water-insoluble
•  Biologically safe, non-toxic

Yeni yüksek performanslı yağlayıcı , iwis’in Eurochain ürün 
gamı için özel olarak geliştirilmiştir. Mükemmel yıpranma ve oksit-
lenme koruma performansı özellikleri ile zincirlerin çalışma ömür-
lerini uzatmaya yardımcı olur.  ile yağlanmış olan zincirler 
çok düşük esneme yüzdesi gösterirler ve sıradan yağlayıcılar ile 
yağlanmış zincirlere kıyasla çok daha uzun bakım yağlama aralığı-
na sahiptirler.  mükemme bir yağlama ve oksitlenme koru-
ması özelliklerine sahiptir.
 ; kağıt, tekstil ve seramiğe karşı ideal bir bariyer görevi gö-
rür. Suda çözülmez, kokusuz, toksik içermeyen ve tehlikeli madde-
ler sınıfında kategorize edilmesi gerekmeyen bir yağdır.

The new high-performance lubricant  has been developed 
specially for iwis’ Eurochain product range. With its excellent wear 
and corrosion protection performance it helps extend the chains’ 
running lifetime. Chains lubricated with  exhibit very low 
elongation and have longer relubrication intervals than conven-
tionally lubricated chains.  has outstanding lubrication and 
corrosion protection properties. 

 is an ideal barrier against paper, textile and ceramic dust. 
It is water-insoluble, odour-free, non-toxic and does not have to be 
labelled according to the hazardous substances ordinance. 
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Eurochain 10B-1’in iwiDUR ve standard yağlayıcı ile esneme performansı kıyaslaması
Chain elongation performance of a Eurochain 10B-1 with standard lubrication and iwidur
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