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LUBRISILK® ШҮРШИГЧ 
 
LubriSilk® Pump Spray (LSSP) тосолгооны материал нь механик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ерөнхий 
тослох зориулалттай боловсруулсан бүтээгдэхүүн юм. Хэт бага үрэлттэй бичил давхаргыг үүсгэдэг 
химийн процесс нь бүх салбарт хязгааргүй олон төрлийн хэрэглээтэй байдаг. Lubrisilk® Pump Spray 
нь шинжлэх ухааны судалгааны тэргүүлэх лабораторид бүтээгдсэн, патентжилсан бүтээгдэхүүн бөгөөд 
Бор дээр суурилсан найрлагаас бүрдсэн өвөрмөц нийлэг тос юм. Бүтээгдэхүүний үүсгэсэн тогтвортой 
бичил давхарга нь байнгын химийн процесс явуулж, металлын гадаргуугийн нэг хэсэг болон маш бага 
үрэлт бүхий молекулын талс сүлжээ үүсгэдэг. Энэ технологийг өөр хаана ч ашиглаагүй юм. 
 
Lubrisilk® Pump Spray нь зэвийг арилгаж, битүүмжилж, гадаргууг шинэ зэвнээс хамгаалдаг. Boron-
CLS-Bond® нь хамгаалалтын давхарга бий болгодог. Boron CLS-Bond-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
атом хоорондын холбоо нь металл гадаргуу дээр урвалд орж, хамгаалалт бий болгон ихэнх бохирдолд 
тэсвэртэй, удаан хугацаанд, халалт үрэлтийг багасгаж байдаг. 
 
Boron-CLS-Bond® бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн атом хоорондын холбоо нь цаг хугацаа, температураас 
хамаарч метал гадаргуу дээр урвалд ордог бөгөөд ихэнх бохирдолд тэсвэртэй, удаан хугацаанд үрэлт 
багатай байдаг. Boron-CLS-Bond® нь мөн биологийн хувьд задралд ордог. 
 

• Хамгийн сайн тослох ба элэгдэл бууруулах, зэврэлтээс хамгаалах үйлчилгээтэй  
• Хэт их даралт ба өндөр температурт зориулагдсан  
• Наалдамхай чанар их, ус нэвтэрдэггүй, будаггүй, био задрах чадвартай 

 
LubriSilk® Pump Spray нь чийгтэй холбоо бүхий аливаа металл гадаргуу дээр ашиглаж болно. Трос, 
гайк, боолт, лац, жийргэвч гэх мэт хэрэв нугас, түгжих, суллах механизмын бүрэлдэхүүн хэсэг бол. 
Жийргэвч, давтан хэрэглэсний дараа уян хатан байдал, эзэлхүүнээ сэргээнэ.  бөгөөд нугасны хэсэг, 
түгжих, суллах хэсэг механизм. Жийргэвч, дахин давтагдсаны дараа уян хатан байдал, хэмжээ 
нэмэгдэх болно. 
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АШИГЛАЛТ 
 
Урт хугацааны үр дүнг баталгаажуулахын тулд хэд хэдэн удаа хэрэглэлт шаардагдаж магадгүй. Чийг, 
ажлын хэсгүүд, жийргэвч, нугас, түгжих, суллах механизм зэргийг агуулсан аливаа металл гадаргууд 
хэрэглэнэ. Шүршээд шөнийн турш байлгаад, багсаар зэвийг гаргаж LubriSilk® Pump Spray -г 
ашиглана. Том эд зүйлс, кабелийн тавиур, тросс, сэнс хутга гэх мэтийг дэвтээх эсвэл шүршиж болно 
Шинэ холбох хэрэгслийг ашиглахаас өмнө түрхэж, эхнээс нь хамгаалах боломжтой Бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглэснээр шороо, зэв, нүүрстөрөгчийн лак зэргийг арилгана. 
 
АЖИЛЛАГАА 
 
Аливаа металл гадаргуу дээр 1) чийгтэй холбогддог, 2) битүүмжлэл, жийргэвчийг хамарсан ажлын 
хэсэг, 3) нугас, түгжих буюу суллах механизмын хэсэг юм. АНХААРУУЛГА: ЖИЙРГЭВЧИЙГ ДАВТАН 
ШҮРШСЭНИЙ ДАРАА УЯН ХАТАН БАЙДАЛ, ЭЗЭЛХҮҮН НЬ ЭРГЭЖ ИРНЭ ГЭДГИЙГ АНХААРНА УУ 
 
 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 
Lubricity (pin-on-disk)……… 03/100m, wear rate 1.1 X 10-4 
Color .................................... Clear to slight translucent  
Base Fluid............................. Proprietary 
Flash point ........................... 130°F (coc)  
Viscosity ............................... 32.6 - 40.0 SuS @ 100°F 
D.O.T..................................... Hazard Class 2.1, Packing group II  
Marking………………....……. None 
Hazardous substance ./RQ .. Not applicable  
Auto ignition temp.................. >150°F / 66°C.  
Vapor Pressure...................... (mm Hg.) 0.40  
Vapor Density........................ (air=1) > 3 
 
 
САВЛАГАА  
 
Bottle Spray...16 oz  /   473 ml 
Pail………..….35 lb  /   16.6 litre 
Drum…..……400 lb  / 189.3 litre 
Tote….….…2000 lb  / 946.0 litre 
 
 
 


