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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Højtrykssmøreolie med fremragende klæbee-
genskaber

Universal, syntetisk højtydende hæftefast 
smøremiddel med fremragende smøreegen-
skaber takket være tilføjelsen af bornitrid

Ekstrem vedhæftning og trykbestandighed
Ekstremt god klæbeevne ved sprøjtning forhindrer dråbedan-
nelse og kontaminering, samtidig med at den giver ekstremt 
god trykresistens.

Pålidelig beskyttelse mod slitage
Bornitriden giver et bredt temperaturområde og langvarig 
smøreeffekt. Hvis smøringen svigter ved højere temperaturer 
(over 180 °C), overtager bornitriden smøringen op til 1000 
°C (tør smøring).

Uden mikroplast

Silikone-, harpiks- og syrefri, fri for n-hexan

Hæftefast smøremiddel HHS® 2000 PLUS

Kemisk basis Syntetisk olie
Oliebasis Syntetisk
Farve Hvidlig
Lugt/duft Karakteristisk
Massefylde 0,855 g/ml
Tæthedsbetingelser ved 20 °C
Min. temperaturforhold -40 °C
Maks. temperaturforhold 180 °C
Maks. temperaturmodstand 1000 °C
Min. flammepunkt for aktivt 
indholdsstof 200 °C

Min. flammepunkt 200 °C
Kinematisk oliebasisvisko-
sitet 612 cSt

Silikonefri Ja
Syrefri Ja
Harpiksfri Ja
Modstand mod Saltvand, Svag lud, Svage syrer, Stænk
Indhold 400 ml
Vægt for indhold 377 g
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Art.nr. 0893 106 203
Stk. pr. pk.: 1 / 12
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##keep##

Anvendelse

Til professionel brug til højtryksanvendelser, ved høje udstødningskræfter eller over hovedet som f.eks. på bowdenkabler, bolte, 
samlinger, hængsler, glideskinner, kædehjul, tandstænger eller åbne tandhjul.

Instruktioner
##keep##

Beholderen omrystes godt før brug. Rengør delene, der skal behandles, grundigt. Spray derefter på den rengjorte overflade.

Bemærk

Smøremidlet er ikke sundhedsskadeligt, hvilket gør det ideelt egnet til fødevareindustrien.

Godkendelser

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste 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, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til 
at foretage tekniske ændringer og forbedringer.


