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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Delsyntetisk olie, som er ekstremt modstands-
dygtig over for høje tryk

• Eliminerer pibe- og knirkelyde og har fremragende flow- 
og penetrationsevne samt god korrosionsbeskyttelse.

• Meget klæbende smøremiddel, der ikke ryger af ved brug 
ved drejende og roterende dele

• Kompatibel med O-ringe/X-ringe og plast. Neutrale egen-
skaber på lakerede overflader.

• Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage 
syrer og baser

• Uden silikone, harpiks og syre

Hæftefast smøremiddel HHS® 2000

Kemisk basis Kulbrinte
Oliebasis Mineralsk olie
Farve Gullig
Lugt/duft Olie
Massefylde 0,742 g/cm³
Tæthedsbetingelser ved 20 °C
Min. temperaturforhold -25 °C
Maks. temperaturforhold 180 °C
Maks. temperaturmodstand 200 °C
Min. flammepunkt for aktivt 
indholdsstof 300 °C

Kinematisk oliebasisvisko-
sitet 1500 cSt

Silikonefri Ja
Syrefri Ja
Harpiksfri Ja
AOX-fri Ja
Modstand mod Saltvand, Svag lud, Svage syrer, Stænk
Indhold 500 ml
Beholder Dåse
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Anvendelse

Ekstremt højtryksbestandig, delvist syntetisk olie til universalsmøring og til højtryksbelastninger

Art.nr. 0893 106 
Stk. pr. pk.: 1 / 12
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean 0893 106 10

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0893 106 Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean 0893 106 10

Instruktioner
##keep##

Rengør smørepunkterne omhyggeligt og grundigt før hver påføring med HHS Clean art.nr. 089310610. Dåsen omrystes før 
brug, spray komponenterne, og lad det virke kortvarigt.
Efter brug skal du sprøjte sprayhovedet på hovedet, indtil det er tomt.

Bemærk

Modstandsdygtigt over for store trykbelastninger, HHS 2000 smørefilm forbliver aktiv og slides ikke i stykker trods den høje 
trykbelastning og baselegemets forskydningsbevægelse. Separerer modstykket driftssikkert fra baselegemet og sikrer dermed 
optimal slidbeskyttelse ved større trykbelastninger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


