HHS® LUBE

OMC2 teknolojili uzun süre etkili
yüksek basınç dayanımlı gres yağı.
Olumsuz açık hava şartları ve çevre
etkilerine karşı üstün koruma etkisi
sağlanır.
Kötü hava koşulları
Düşük toz ve kir yapışma özelliği
• Açık alanlarda yapılan yağlamalar için
uygun.
• Gres yağı dayanım süresi daha uzun olur.
• Mükemmel izolasyon.
• Yağlama aralıkları uzar.
Sıçrayan sulara ve tuzlu suya, zayıf
asitlere ve bazlara karşı dayanıklı.
• Mükemmel korozyon koruması.
• Yağlama maddesinin yıkanarak
çıkarılması gerekmez.
• Oksidasyona dayanıklı.
Hacim
500 ml

Gres contası
Gövde hareketi
yönünde

Conta

Conta
Kir
partikülleri

Ana gövde

Res. 1

Art.-Nr.
0893 106 5

Amb./Ad.
1/12

Kullanım yerleri:
Örn. dişli çarklar, tel halatlar, zincirler,yaylı
makara tertibatları, kaymalı yataklar ve
benzeri düzenekler gibi aşırı kirli ve açık
hava şartlarına maruz yağlama yerleri için
uygundur.

Yağlanması gereken parçalar
yüksek basınca maruz kalır
• EP katkıları sayesinde aşırı basınçlara
dayanıklı (EP= extreme Pressure (yüksek
basınç).
• Mükemmel ses ve titreşim sönümleme.

Kir ve sıçrayan sulara karşı
izolasyon etkisi

Yağlanan alanda minimum aşınma
ve madde kaybı
• Termoplastik yüzey düzleştirmesi
sayesinde daha iyi yağlama (OMC2
teknolojisi).
• Sürtünme sonucu oluşan sıcaklığı düşürür,
bu sayede daha uzun yağlama etkisi
sağlanır.
• Daha az aşınma.

Gres, karşılıklı iki parça arasında, kir ve nem geçirmeyen izole
bir katman oluşturur (res. 1). Yağlama maddesine kir bulaşmaz
ve bu sayede yağlama etkisini uzatır. Bu sayede uzayan
yağlama zaman aralıkları sadece yağlanan bölge iyi
temizlendiği takdirde sağlanır, bunun için de her kullanımdan
önce HHS® Clean, Art.-Nr. 0893 106 10, ile derin bir temizlik
yapılmasını öneriyoruz.

OMC2 teknolojisinin çalışma şekli
(termoplastik yüzey düzeltmesi)
Res. 2.1

Res. 2.2

Çevre etkileri

Silikon, reçine ve asit içermez.
Res. 2.3

Mikroskobik düzeyde bütün metal yüzeyleri pürüzlüdür (resim 2.1) ve sürtünme etkisi altında sürekli aşınırlar ve malzeme kaybına
uğrarlar (çevresel etkiler). OMC2 teknolojisi ile birlikte HHS Lube, termoplastik bir akma sağlayarak metal yüzeylerini düzleştirir
(resim 2.2 ve 2.3) ve bu sayede yapı elemanlarının dayanım sürelerinin uzun olmasını sağlar.

Uygulama sıcaklık aralığı:
–25° ile +150° arası
Anlık olarak: +170°
Renk: Opal yeşili
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Viskozite endeksi
Ek ürünler:
Yağ

Sıvı gres

HHS ® Clean
Art.-Nr. 0893 106 10

Gres

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden denemeler yapmanız tavsiye edilir.
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