
Technický list

ROCOL
®
 BAKERLUBE CL je vysokoteplotní mazivo 

pro řetězy registrované jako NSF H2, založené na 
esterové bázi, speciálně formulované pro mazání 
řetězů a dopravníkových pásů pekařských pecí 
provozovaných při teplotách až 280 °C.

ROCOL BAKERLUBE CL je formulován za použití 
kombinace syntetických esterů a speciálních 
antioxidačních aditiv, které zajišťují tu nejvyšší 
výkonnost v rámci termální stability, nízké 
odparnosti a minimální tvorby úsad.

Nízká odparnost produktu ROCOL BAKERLUBE CL 
poskytuje prodloužení intervalů domazávání a 
snížení spotřeby maziva.

Popis produktu

Charakteristika a výhody

 ROCOL BAKERLUBE CL nabízí provoz za široké 
škály teplot od 0 °C do +280 °C.

 Speciální kombinace antioxidačních aditiv nabízí
delší životnost mazacího filmu při snížené tvorbě
úsad a kalů.

 ROCOL BAKERLUBE CL udržuje olejová vedení
čistá pro lepší účinnost mazání.

 Excelentní protiotěrové vlastnosti obzvláště za
vysokých teplot snižují opotřebení řetězu a
prodlužují jeho životnost.

 Proniká do spojů a čepů, čímž maže oblasti s
nejvyšším potenciálem opotřebení.

 Nízká odparnost poskytuje dobrou ekonomiku v
provozu.

 Nízká tvorba par nabízí čisté pracovní prostředí.
 Biologicky odolná formulace - odolává růstu

bakterií.

Balení

Pokyny pro skladování a použití

 ROCOL BAKERLUBE CL by měl být skladování v 
uzavřeném originálním balení.

 Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od
1 °C do +40 °C

 Pokud je produkt skladován v souladu s výše
uvedenými podmínkami, doba použitelnosti je 3
roky od data výroby.

 ROCOL BAKERLUBE CL byl vyvinut pro aplikaci 
automatickým mazacím systémem a měl by být 
použit v souladu s instrukcemi výrobce mazacího 
systému.

Specifikace

 ROCOL BAKERLUBE CL neobsahuje:

minerální uhlovodíky, živočišné materiály,

geneticky modifikované složky.

 Schválen dle NSF H2 – 141864
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Balení Číslo zboží
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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.

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.
Verze: 2   Datum: 06-14 

Vlastnost Metoda Hodnota

Barva Vizuálně Žlutá

Typ základového oleje - Směs syntetických esterů

Kinematická viskozita

cSt při 40 °C IP71 – ASTM D445 225 

cSt při 100 °C IP71 – ASTM D445 19,7

Viskozitní index ASTM D2270 100 

Teplotní rozsah použitelnosti - 0 °C až 280 °C

Obsah vody (ppm) - <250 

Hustota (g/cm3) - 0,97

Bod vzplanutí (°C) - 301 °C 

Bod hoření (°C) - 318 °C 

Koroze na mědi IP 112 – ASTM D130 1b 

Ztráty odparem při 200 °C - 1 % za 6 hodin

Oxidační test DSC Onset (°C) - 325 

http://www.rocol.com



