HOGETEMPERATUUR SMEERPASTA HSP 1400

Wit/grijze, metaalvrije pasta
met zeer goede smeereigenschappen. Vermindert slijtage,
is betrouwbaar en garandeert
een uitstekende bescherming
tegen corrosie.
Universeel in gebruik, soepel en
kleefkrachtig

Inhoud ml
300

Art.nr.
0893 123

VE/st.
1/12

Technische gegevens
Basis
Mengsel van synthetische- en minerale olie met een organisch
verdikkingsmiddel en een witte vaste smeerstofcombinatie.
Temperatuurbereik
-40°C tot +1400°C (temperatuurbereik van de vaste smeerstoffen)
Testgegevens
Proeven in het mengwrijvingsgebied
VKA goedkeurvermogen/lasvermogen 3800/4000 N, DIN 51350,4
SRV (cilinder/plaat; 450 N, 1000 μm, 50 Hz.2 uur)
– wrijvingsgetal 0,10 - 0,13
– inslijtdiepte 0,3 μm
Corrosiebeschermingstest
Zoutsproeitest > 500 uur, DIN 50 021
Toepassingsgebieden
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Alle soorten spieassen en
scharnieren
– Belastbaarheid tegen hoge druk
garandeert een lichte loop en
minimale slijtage.

Glijbanen, bedgeleidingen en zuilengeleidingen
– Gelijkmatig en schokvrij geleiden,
ook bij lage snelheden.
– Noodloopsmering in geval van
extra smering met vet of olie.
– Bescherming tegen zijwaartse
druk.

Drukverbindingen bij glij- en wentellagers, vlieg- en loopwielen
– In- en losdrukken zonder beschadigingen te veroorzaken.

Afsluitventielen, kranen en
schuiven
– L ichte loop van de verstelassen.
–G
 elijkmatige aandraaimomenten
en demontage van de schroefverbinding zonder schade te
veroorzaken.

Zwaar belastbare hefassen
– Functiegereed.
–B
 escherming van de flanken tegen
slijtage en vreten.

Klauwplaten en zware klemverbindingen
–G
 arandeert hoge spankrachten.
–Z
 orgt voor gelijkmatig aan- en
losdraaien.
–H
 echtvaste, waterbestendige
smeerfilm.

Remonderdelen, remvoeringen
– Verhindert corrosievorming,
vastvreten en vastbranden bij
schijfremvoeringen.
– Bescherming van de flanken tegen
slijtage en vreten.

Flensverbindingen, bouten,
schroeven en moeren
– Zorgt voor gelijkmatige aandraaimomenten door geringe verspreiding van de wrijvingswaarde.
– Demonteren zonder schade te
veroorzaken, ook na lange temperatuurinwerking.
– Verhindert vastvreten, bijv. bij
schroeven uit edelstaal.

	Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen.
Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.
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Het product is niet giftig, bevat
geen metalen kleurpigmenten,
grafiet, MOS2 of zwavelhoudende toevoegingen
Voorkomt corrosie, koudlassen
Siliconenvrij
Gebruik
Reinig het oppervlak van alle soorten
reststoffen (oxide-, verf- en roestlagen,
oude smeerstoffen). Bij voorkeur mechanisch (staalborstel) en door middel van
reinigingsmiddelen zoals bijv. Multikrachtreiniger, art.nr. 0890 108 8.
Breng een dunne laag smeer aan op de
schroefdraad en het oppervlak: met een
kwast gelijkmatig aanbrengen of spuiten
op het gehele oppervlak.
Toepassingsgebieden
Alle soorten gereedschapsmachines,
bouw- en landbouwmachines, voer
tuigen, transporttechniek, pijpleidingbouw, montage-, onderhouds- en reparatieafdelingen, mechanische werkplaatsen, gereedschapsvervaardiging.
Niet geschikt als lagersmering

Nonfood Compounds
Program Listed H2
150178

