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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk 
penetrerende olie med PTFE

Driftssikker smøring
• Kommer ind i de områder, hvor smøreolien skal arbejde 

(fremragende krybeegenskaber)
• Optimalt egnet til ikke-synlige smøresteder

Pålidelig beskyttelse mod slitage
• Indeholder fast smøremiddel med PTFE
• Når fedtfilmen er blevet slidt af, sørger PTFE for smøringen 

(nøddriftsegenskaber)
• Efterlader en stærk smørefilm, der er modstandsdygtig 

over for høje temperaturer

Langsigtet virkning, der giver driftssikkerhed
• Pålidelig og langvarig beskyttelse mod korrosion
• Oxiderer ikke (hærder) op til +200 °C, kortvarigt op til 

+250 °C
• Ingen forkulningsrester

Sikker anvendelse
• God kompatibilitet med de fleste plasttyper, O-ringe og 

X-ringe
• Neutral adfærd på lakerede overflader

Modstandsdygtig over for vandstænk og salt-
vand, svage syrer og baser

Uden silikone, harpiks og syre

Hæftefast smøremiddel HHS® 5000 

Kemisk basis Mineralsk olie
Oliebasis Syntetiske kulbrinter
Farve Transparent
Lugt/duft Karakteristisk
Massefylde 0,86 g/cm³
Min. temperaturforhold -20 °C
Maks. temperaturforhold 200 °C
Min. flammepunkt 240 °C
Flammepunkt, betingelser i overensstemmelse med DIN ISO 3016
Silikonefri Ja
Syrefri Ja
Harpiksfri Ja
AOX-fri Ja
Modstand mod Vand, Saltvand, Syre, Lud

Materialekompatibilitet Stahl, Ikke-jernholdige metaller, Edelstahl, 
FKM

Indhold 500 ml
Beholder Spraydåse
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

##keep##

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

Anvendelse

Ekstremt temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE. Giver optimal SMØRESIKKERHED ved daglig 
brug.

Instruktioner
##keep##

Beholderen omrystes godt før brug. Forrens steder, der skal smøres, grundigt med HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spray 
derefter på den rengjorte overflade

Art.nr. 0893 106 3
Stk. pr. pk.: 1 / 12

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.


