HHS® 5000

Πλήρως συνθετικό και εξαιρετικά
θερμοανθεκτικό λάδι διείσδυσης
με PTFE
Bietet allerhöchste SCHMIERSTOFFSICHERHEIT im täglichen Umgang.
Αξιόπιστη λίπανση
• Το λιπαντικό λάδι φτάνει εκεί που
πρέπει να δράσει (εξαιρετική ικανότητα
ερπυσμού).
• Ιδανικό για σημεία λίπανσης που δεν είναι
ορατά.

Περιεχόμενο ml
500

Κωδ. αρ.
0893 106 3

Αντίσταση στη φθορά
• Μετά την απομάκρυνση του λιπαντικού
φιλμ, το στερεό λιπαντικό PTFE
αναλαμβάνει τη λίπανση (ιδιότητα
λειτουργίας ανάγκης).
• Διαρκές προστατευτικό αντιολισθητικό
φιλμ σε υψηλά θερμικά φορτία.

Τεμ./Συσκ.
12/1

Πεδία χρήσης
Κατάλληλο για τη λίπανση σε ιδιαίτερα μικρές ανοχές και υψηλές θερμοκρασίες, π.χ.
άρθρωση πεταλούδας. εσωτερικά έδρανα, αλυσίδες και ράγες ολίσθησης που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.
Διάγραμμα θερμοκρασίας χρήσης/διάρκειας ζωής
Εκεί που παρατηρείται αποκοπή του λιπαντικού φιλμ των
κοινών λιπαντικών που βασίζονται σε ορυκτέλεια (π.χ. στους
120°C, κόκκινη καμπύλη), το HHS® 5000 προσφέρει μία
λιπαντική δράση μακράς διάρκειας (πράσινη καμπύλη)
„Η λίπανση ασφαλείας“.
Έτσι εξασφαλίζεται μία δράση μακράς διάρκειας και προσφέρει στην καθημερινήχ ρήση μεγάλα αποθέματα ασφαλείας.
Η δράση μακράς διάρκειας εξασφαλίζεται μόνον σε κατάλληλα προετοιμασμένα και καθαρισμένα σημεία λίπανσης. Για το
λόγο αυτό προτείνουμε πρίν από κάθε χρήση τον σχολαστικό
καθαρισμό με το HHS® Clean, κωδ. αρ. 0893 106 10.

Εικ. 1

Ρευστό
γράσο

Ασφάλεια εφαρμογής
• Καλή συμβατότητα με τα περισσότερα
συνθετικά υλικά και τους
στεγανοποιητικούς δακτυλίους τύπου
ο-ring και x-ring.
• Ουδέτερη συμπεριφορά σε βαμμένα
υποστρώματα.
Αντοχή σε ψεκαζόμενο νερό,
αλμυρό νερό, ασθενή οξέα και
αλκάλια.

Δείκτης ρευστότητας

Λάδι

Αξιοπιστία χάρη στη δράση μακράς
διάρκειας
• Αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία
μακράς διάρκειας.
• Χωρίς οξειδώσεις (ρητινοποίηση) μέχρι
τους +200°C, για μικρό χρονικό
διάστημα και έως τους +250°C.
• Χωρίς υπολείμματα ανθρακοποίησης.

Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και
οξέα.
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:
–20°C bis +200°C

Γράσο

Προσωρινά: +250°C
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Χρώμα: διάφανο

Πρόσθετα προϊόντα:

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτείται δοκιμαστική χρήση.
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HHS ® Clean
Κωδ. αρ. 0893 106 10

