
Kullanım alanları:
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. 
HHS Lube, toz ve kir yapışma özelliği 
düşük olduğundan dolayı açık alanda 
yapılan yağlamalar için uygundur. 
Aşınmaya ve korozyona karşı koruma 
sağlayan, yüksek viskoziteli sprey gres 
ayrıca kapı pimleri, menteşeler, sürgülü 
raylar, zincirler, zincir dişlileri, kablolu 
vinçler, miller, dişli çarklar, kremayerler 
vb. alanların yağlanmasında da 
kullanılabilir.

HHS® LUBE DİŞLİ YAĞLAMA SPREYİ Hava koşullarına ve çevre 
etkilerine karşı üstün koruma 
etkisine sahip, yüksek basınca 
dayanıklı, uzun ömürlü sprey 
gres.

Düşük toz ve kir yapışma 
özelliği
• Açık alanda yapılan yağlamalar için 

uygun.
• Gres dayanım süresi daha uzun olur.
• Mükemmel sızdırmazlık sağlar.
• Yağlama aralıkları uzar.

Sıçrayan suya ve tuzlu suya, 
zayıf asitlere ve bazlara karşı 
dayanıklı
• Korozyona karşı mükemmel koruma.
• Yağlama maddesinin yıkanarak 

çıkarılması gerekmez.
• Oksitlenmeye karşı dayanıklı.

Yüksek basınca maruz kalan 
parçalarda kullanılabilir
• EP katkıları sayesinde yüksek 

basınçlara karşı dayanıklıdır  
• Üstün ses ve titreşim sönümleme.

Uygulama yapılan alanlarda 
aşınma ve madde kayıplarını 
minimuma indirir
• Sürtünme sonucu oluşan sıcaklığı 

düşürür, bu sayede daha uzun 
yağlama etkisi sağlanır. 

• Daha az aşınma.

Silikon, reçine ve asit içermez.

Art.-Nr. 0893 106 5  
Amb./Ad. 1/6

İçerik 500 ml

Kimyasal baz Hidrokarbon çözücülerdeki yağ ve katkı 
maddelerinin sentezi

Yağ bazlı Sentetik/mineral yağ birleşimi

Renk Buzlu yeşil

Min./maks. sıcaklık koşulları -25 ila 150 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık dayanımı 175 °C

Üretimden itibaren raf ömrü 36 Ay

Kullanım şekli:
Kullanmadan önce kutuyu iyice 
çalkalayınız. Yağlama noktasında 
HHS CLEAN ürün no. 089310610 ile 
önceden iyice temizleyiniz. Sonra da 
temizlenmiş yüzey üzerine püskürtünüz.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı 
belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, 
sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin 
kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
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Ek ürünler Art.-Nr.
HHS® Clean - Kuvvetli Yağ Temizleyicisi 0893 106 10


