
Produktinformation

Tramlub S3

• Temperaturområde: -25/+100ºC.

• Miljöanpassad.

• Mycket goda vidhäftnings-  
egenskaper

• God vattenbeständighet.

• Skyddar mot slitage och korrosion.

• Dryg att använda.

Miljöanpassat smörjmedel för räls och växlar

Produktbeskrivning
Tramlub S 3 är en helsyntetisk, miljöanpassad olja med 
god vattenresistens.

Användningsområden
Tramlub S 3 är avsedd för miljöanpassad smörjning av 
hjulflänsar och räls såväl som för växelsmörjning på all 
spårbunden trafik.

Tramlub S3 kan även med fördel användas för
miljöanpassad smörjning av kedjor.

Applicering
Tramlub S3 skall appliceras sparsamt med därför avsedd 
automatisk sprututrustning på de räls-/hjulflänsytor som 
skall smörjas.

Tramlub S 3 kan även appliceras manuellt.

Förpackningar
Burk 10 ltr. Fat 60 ltr/195 ltr.

Räls Hjulflänsar Växlar

En produkt från: 

Kedjor Miljöanpassad
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produk-ter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg ljusgul - - 

Temperaturområde -25/+100 °C LLS 134

Bas syntetisk - -

Basoljeviskositet vid +40°C 165 mm²/s DIN 51562-1

Basoljeviskositet @ +100ºC 17 mm²/s DIN 51562-1

Viskositetsindex  110 - DIN ISO 2909

Pourpoint -42 °C DIN ISO 3016

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.

LLS = LUBRITECH Laboratoriespecifikation
Typiska värden för aktuell produktion. Variationer
i egenskaperna kan förekomma.


