
Technický list

BAKERLUBE™ HT

Vysokoteplotní mazivo na řetězy a dopravníky s obsahem grafitu

Popis produktu

ROCOL
®
 BAKERLUBE HT je vysokoteplotní mazivo 

pro řetězy registrované jako NSF H2 vytvářející suchý 
mazací film. Je speciálně formulované pro mazání 
řetězů a dopravníkových pásů pekařských pecí 
provozovaných při teplotách až 550 °C.

ROCOL BAKERLUBE HT je ideální pro mazání řetězů 
dopravníků, které se pohybují ve vysokých teplotách a 
kde hrozí riziko kontaminace produktů kapalným 
mazivem. Například řetězy pekařských pecí, kde jsou 
teploty příliš vysoké pro použití kapalných maziv.

Charakteristika a výhody

 Teplotní použitelnost: vlhký mazací film: -10 °C až
180 °C & suchý mazací film: až +550 °C.

 ROCOL BAKERLUBE HT by měl být aplikován při 
teplotách pod 120 °C pro co nejlepší penetraci 
grafitového pevného maziva.

 ROCOL BAKERLUBE HT tvoří minimální 
množství par, čímž odstraňuje náklady za 
používání speciálních odsavačů, které jsou nutné 
při používaní podobných maziv.

 Obsahuje jemné částice grafitu s vysokou kvalitou 
pro vynikající výkon a penetraci.

 Při suchém mazacím filmu při teplotách nad 180
°C produkt neváže žádný prach nebo nečistoty.

 ROCOL BAKERLUBE HT nabízí excelentní EP 
vlastnosti a ochranu proti opotřebení za vysokých 
teplot, což prodlužuje životnost řetězů.

 Biologicky odolná formulace - odolává růstu 
bakterií. 

Pokyny pro skladování a použití
 ROCOL BAKERLUBE HT je mazivo pro náročné

podmínky navržené pro manuální aplikaci nebo
aplikaci olejovou konví.

 Může být rovněž na řetěz nanášen za použití
štětce, avšak po dokonalém odstranění veškerých
nečistot z řetězu.

 ROCOL BAKERLUBE HT by měl být aplikován na
chladné řetězy (méně než 120 °C), kdy dochází k
ochlazování pecí, aby se zajistila dokonalá
penetrace maziva před odpařením základového
oleje.

 Produkt by měl být skladování v uzavřeném
originálním balení při teplotách od +1°C do +40°C.

 Před použití řádně promíchejte a zajistěte, aby
produkt zůstával v suspenzi při celé době aplikace.

 Pokud je produkt skladován v souladu s výše
uvedenými podmínkami, doba použitelnosti je 2
roky od data výroby.

roky od data výroby.Specifikace

 ROCOL BAKERLUBE HT neobsahuje:

minerální uhlovodíky, živočišné materiály,
geneticky modifikované složky.

 Schválen dle NSF H2 – 141863

Balení

Balení Číslo zboží
20L 15705 
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Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši 
kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše 
neneseme odpovědnost.
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Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je 
vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Vlastnost Metoda Hodnota

Barva Vizuálně Tmavě šedá

Typ základového oleje - Polyalkylenglykol

Výkonnostní aditiva - Grafit vysoké kvality

Obsah grafitu - 15 % 

Velikost částic grafitu - 90 % menší než 18 mikronů 

Teplotní rozsah použitelnosti -

Vlhký mazací film - –10 °C až 180 °C

Suchý mazací film - 180 °C až 550 °C 

Kinematická viskozita -

 cSt při 40 °C IP 71 -  ASTM D445 200 

 cSt při 100 °C IP 71 -  ASTM D445 37 

Hustota (g/cm3) - 1,1 

http://www.rocol.com/



