
Poveternostné vplyvy:
Minimálne zachytávanie prachu 
a nečistôt.

Výhody:
• Ideálny na mazanie odkrytých 

miest na voľnom priestranstve.
• Dlhšia životnosť mazacieho tuku.
• Vynikajúce tesniace vlastnosti.
• Predĺženie intervalov mazania.

Odolný voči slanej a striekajúcej
vode, ako aj slabým kyselinám 
a lúhom.

Výhody:
• Vynikajúca ochrana proti korózii.
• Žiadne odplavovanie maziva.
• Stabilný voči oxidácii.

Vplyvy prostredia:
Vysoké tlakové zaťaženie 
mazaných častí.

Výhody:
• Extrémne odolný voči tlaku vďaka

prímesi aditív EP (Extreme Pressure).
• Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií.

Minimalizácia opotrebovania a strát
materiálu na mazaných plochách.

Výhody:
• Zlepšenie mazacích schopností vďaka

termoplastickému vyhladeniu povrchu
(technológia OMC2).

• Zníženie teploty v dôsledku trenia 
– dlhší mazací účinok.

• Minimálne opotrebovanie.

Neobsahuje silikón, živice 
ani kyseliny.

Teplotný rozsah využitia: 
-25°C až +150°C. 
Krátkodobo: +170°C.

Farba: opálovozelená.
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Uvedené údaje sú iba odporúčania, vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností. 
Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať.

HHS Clean
Obj.č. 893 106 10!

HHS LUBE
Trvanlivé mazivo v spreji s EP aditívami 
a technológiou OMC2.

Oblasti využitia:

Tesniace schopnosti voči nečistotám a striekajúcej vode:

Vhodné na mazanie odkrytých miest s vysokým stupňom znečistenia a poveternostnými 
vplyvmi, napr. ozubených kolies, oceľových lán, reťazí, tiahel, klzných ložísk, atď.

Mazivo vytvára medzi základným telesom 
a protitelesom tesniaci „tukový golier“, ktorý 
zabraňuje vnikaniu vlhkosti a čiastočiek nečistôt
(obr. 1). Nečistoty sa nedostanú na mazané
plochy, čím je zabezpečené dlhodobé maza-
nie, a teda intervaly mazania sa predžujú. 
Tento účinok je možný iba pri dobrom ošetrení
mazaných miest, preto pred použítím maziva
odporúčame dôkladné očistenie mazaných
plôch prípravkom HHS Clean (obj.č. 893 106 10).

Princíp technológie OMC2:
(Termoplastické vyhladenie povrchu)

Pri mikroskopickom pohľade sú všetky povrchy drsné (obr. 2.1) a pri trení podliehajú nepretržitému
opotrebovaniu a strate materiálu (vplyvy prostredia). Mazivo v spreji HHS Lube s technológiou
OMC2 vyhladí povrchy kovov termoplastickým vyformovaním povrchu (obr. 2.2 a 2.3), 
čím zaistí dlhšiu životnosť konštrukčných prvkov.

Vysoký ochranný účinok 
proti poveternostným vplyvom 
a vplyvom prostredia.
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