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 35 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS –  

MADE IN GERMANY

OKS – Er profissionella partner för  
kemotekniska specialprodukter

Kvalitet – Made in Germany
OKS framgångar under mer än 35 år har hela tiden präg-
lats av hög kvalitet och tillförlitlighet på produkterna, samt 
snabba reaktioner på kundernas önskningar genom inno-
vativa lösningar. 

De produkter som utvecklats av OKS egna ingenjörer och 
kemiker tillverkas under hårda kvalitetskrav i Maisach i 
München, där vår huvudanläggning ligger. Härifrån skickar 
vi just-in-time till hela världen, med stöd av ett modernt 
logistikcentrum.

TÜV SÜD Mangagement Service GmbH intygar under 
många år OKS höga kvalitetsstandard inom området kvali-
tet (ISO 9001:2008), miljöskydd (ISO 14001:2004) och 
arbetsskydd (OHSAS 18001:2007).

Ett företag i Freudenberg-gruppen
Sedan 2003 är OKS Spezialschmierstoffe GmbH en del av 
den internationellt verksamma företagsgruppen Freuden-
berg, Weinheim. Det omfattande know-how och den inno-
vationskraft som finns i avdelningen Freudenberg Chemical 
Specialities (FCS) använder vi för vidareutveckling av nya 
produkter och marknader, för att säkerställa en dynamisk 
tillväxt även i framtiden.

OKS – Handelspartner
Marknadsföringen av specialsmörjmedel och kemoteknis-
ka underhållsprodukter sker uteslutande genom den tek-
niska handeln och mineraloljehandeln. Den konsekventa 
strategin ”Marknadsföring endast genom grossister”, den 
smidiga expedieringen av order och vår omfattande teknis-
ka service gör oss till en eftertraktad handelspartner av 
kräsna kunder över hela världen. Utnyttja våra specialisters 
know-how. Ställ krav på oss. 

Varumärket OKS står för högeffektprodukter för minskning av friktion, slitage och korrosion. Våra 
produkter används inom alla områden av tillverknings- och underhållsteknik, där effektgränserna för 
konventionella smörjmedel överskrids.
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Vi utmärker oss genom utvecklandet av kund- 
specifika smörjmedelslösningar i nära samarbete 
med våra affärskontakter. 

I vårt laboratorium arbetar experter med olika 
inriktning med den allra modernaste utrustningen 
och de nyaste provningssystemen, för att anpassa 
eller nyutveckla produkter till speciella använd-
ningar.
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Tillsatser

Grundolja

 TYP AV SMÖRJMEDEL

Oljor

Uppbyggnad av högeffektoljor
Vid formuleringen av en högeffektolja spelar additiveringen 
en särskild roll, utöver det noggranna valet av grundoljan 
(typ, viskositet). Moderna smörjoljor är utformade så att när 
oljefilmen bryts igenom bildar de aktiva ämnena en skydds-
film, och på så sätt skyddas ytorna mot slitage.

Grundoljors egenskaper 
Valet av grundoljan är av avgörande betydelse, eftersom 
mineraloljor, syntetiska kolväten (polyalfaolefine = PAO), 
ester, polyglykol och silikonolja skiljer sig väsentligt åt i 
sina fysikaliska egenskaper och kemiska förhållanden.

Oljor leder effetikvt bort olja från smörjstället. Dessutom visar de en påtagligt bra kryp- och vätningsförmåga. 
Därför används oljesmörjning ofta vid höga temperaturer eller höga varvtal. Typiska användningsområden är  
växellådor, kedjor, glidlager, hydraulik och kompressorer. 

Uppbyggnad av fetter
Den väsentliga skillnaden i uppbyggnad av fetter gentemot 
oljor är tjockningsmedlet, som bestämmer de typiska 
effektfaktorerna för ett fett. Moderna smörjfetter är utfor-
made så att deras aktiva ämnen vid kritisk påfrestning bil-
dar en nödkörningssmörjfilm som därmed säkerställer 
driftsäkerheten.

Fetters kompatibilitet
Vid sidan av grundoljornas kompatibilitet måste också 
blandbarheten hos tjockningsmedlet beaktas vid byte av 
fetter. En inkompatibilitet har negativ påverkan på smörj-
fettets effekt. 

Fetter består av en grundolja som binds med ett tjockningsmedel (tvål). Därigenom stannar smörjmedlet på 
smörjstället. Där garanterar det ett permanent skydd mot friktion och slitning och tätar smörjstället mot yttre 
påverkan såsom fukt och föroreningar. Fetter används ofta vid rull- och glidlager, axlar, armaturer, tätningar, styr-
ningar men också för kedjor och växellådor. 

Tillsatser

Tjocknings- 
medel

Grundolja

Fett

EP-förbättrare Slitageskydd
Friktionsför-bättrare

Rengöringsmedel  
Emulgeringsmedel
Korrosions- inhibitorer

Mineralolja/Syntesolja

Skum- inhibitorer Flytpunkts-förbättrare

Fasta smörjmedel

VI-förbättrare Vidhäftnings-förbättrare

Oxide-ringsinhibi-torer

EP-förbättrare Slitageskydd

Friktionsför-bättrare

Korrosions- inhibitorer

Mineralolja/Syntesolja

Metalltvål/Bentonit/ 
Kiselsyragel/Polykarbamider

Fasta smörjmedel

Vidhäftnings-förbättrare

Oxidering-sinhibitorer



5

www.oks-germany.com

Pastor

Uppbyggnaden av pastor motsvarar i princip den av fetter. Visserligen är andelen fasta smörjmedel tydligt högre. 
Därigenom garanteras en säker smörj-, separerings- och korrosionsskyddseffekt också vid användning under 
extrema temperatur- och tryckförhållanden och aggressiva media. Pastor används likaväl vid skruvförbindelser 
som vid inpressning av stift och bultar samt för kugghjul.

Uppbyggnad av pastor
Pastornas uppbyggnad kan jämföras med fetters. Den 
väsentliga skillnaden är den höga andelen fasta ämnen 
som är typisk för både monteringspastor (endast smörjver-
kan) och skruvpastor (smörj- och separeringsverkan).

Tillsatser

Tjocknings- 
medel

Fasta  
smörjmedel

Grundolja

Torrsmörjmedel delas upp i pulverformiga fasta smörjmedel, vaxliknande glidfilmer och glidlacker innehållande 
fasta material. Glidlack används inom flera tekniska områden, t ex för muttrar, skruvar, bultar, skivor, fjädrar, 
kugghjul, glidföringar och gängade spindlar.

Tillsatser

Fasta  
smörjmedel

Lösnings- 
medel

Bindemedel

Uppbyggnad av glidlacker
Med glidlacker menar man fasta smörjmedel (mest MoS2, 
grafit eller PTFE) som lagrats i ett bindemedel. För fördel-
ningen av glidlacken blandas ett lösningsmedel i, som 
dunstar under härdnings- eller torkningstiden. 

Torrsmörjmedel

 TYP AV SMÖRJMEDEL

Korrosions-inhibitorer

Fuktmedel

Bensin/Vatten etc.

Konstharts

MoS2/PTFE/Grafit

Emulgerings-medel

EP-förbättrare Slitageskydd
Friktions- förbättrare Korrosions-inhibitorer

Mineralolja/Syntesolja

Metalltvål/Bentonit/
Kiselsyragel/Polykarbamider

MoS2/Cu/Al/Grafit

Vidhäftnings-förbättrare

Oxiderings- inhibitorer
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 FACKUTTRYCK

DIN 51 502
Målet med denna standard är att få
en enhetlig märkning av standard-
smörjmedel via ett systemt med märk-
bokstäver och enkla, grafiska symbo-
ler. Märkningen gäller bl.a. typ av 
smörjmedel, viskositet, konsistens 
samt användningstemperatur. Special-
smörjmedel kan emellertid bara inord-
nas under DIN 51 502 under vissa 
omständigheter.

DN-värde
DN-värdet eller varvtalsfaktorn är ett 
empiriskt riktvärde, som anger upp till 
vilket max-varvtal ett smörjmedel kan 
användas i ett rullager. DN-värdet 
baseras huvudsakligen på medelvär-
det av lagerdiametern (D+d) / 2, men 
beror i mycket stor utsträckning även 
på lagertyp och lagrets konstruktion. 

Gängfriktion
Gängfriktionen fastställs på en skruv-
provställning. Enligt DIN EN ISO 16 047 
får man friktionstalet µ för ett skruvför-
band genom åtdragningen av skruvar 
och muttrar. Gängmått, material och 
typen av yta ska anges.

Klassificeringen H2 gäller smörjmedel 
som får användas när kontakt med 
livsmedel är tekniskt utesluten.

Press-Fit-test
Press-Fit-testet ger besked om förhål-
landet och vidhäftningen hos fasta 
smörjmedel vid mycket högt tryck och 
låg glidhastighet. Friktionstalet µ mäts 
och fastställs, om tillbakaglidning 
(Stick-Slip) uppstår. 

Saltsprayprov
Saltsprayprovet simulerar salthaltigt 
klimat enligt DIN EN ISO 9227 NSS, 
varvid belagda plåtar utsätts för en 
definierad saltdimma. Man observerar 
efter hur många timmar som spår av 
rost uppstår.

Viskositet
Viskositet betecknar egenskapen hos 
vätskor, att bygga upp ett motstånd för 
flytförmågan på grund av inre friktion. 
Den viktigaste faktorn som påverkar 
viskositeten är temperaturen. Med sti-
gande temperatur sjunker viskositeten 
och omvänt. Indelningen i viskositets-
klasser görs enligt DIN 51 519. Ju 
högre tal, desto segare vätska.

VKA-test
Fyrkuleapparaten är en provanordning 
för smörjmedel, som används vid 
höga ytpressningar i blandfriktionsom-
rådet. Enligt DIN 51 350 består VKA av 
en roterande kullagerkula, som glider 
på tre stationära kulor. Vid kontrollen 
av max belastning av smörjmedlet 
verkar en kontrollkraft på kullagerku-
lan, som ökas stegvis, tills fyrkulesys-
temet svetsas ihop på grund av frik-
tionsvärmen.

Mox-Active
Det Mox-Active (OKS Registrerat varu-
märke) som ingår i smörjmedel, möj-
liggör en glättning av de annars ojäm-
na metallytorna på smörjställena och 
åstadkommer därmed en tribologiskt 
verksam ytförbättring. Inkörningstider 
blir avsevärt kortare, nötning och slita-
ge minskas väsentligt.

NLGI-klass
Vid smörjfett är det konsistensen som 
är karaktäristik för fastheten. Enligt 
DIN 2137 mäts den av inträngnings-
djupet för en normerad kon. Klassifi-
ceringen enligt NLGI (DIN 51 818) går 
från mycket mjukt (klass 000) till 
mycket fast (klass 6). Standardsmörj-
medel är oftast av NLGI-klass 2.

NSF-klassificering
Smörjmedel som är uppbyggda enligt 
den över hela världen erkända positiv-
listan över innehållsämnen som upp-
rättas av det amerikaniska Food and 
Drug Administration (FDA), offentlig-
görs med ett NSF-registreringsnum-
mer efter kontroll av National Sanita-
tion Foundation.
Klassificeringen H1 står för smörjme-
del som får användas när kontakt med 
livsmedel tekniskt inte kan uteslutas. 
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 OKS SYMBOLSYSTEM

Egenskaper

Glidlager

Rullager

Höga temperaturer

Kedjor

Länklager

Hävstänger

Glidstyrningar

Linjärstyrningar

Spindlar

Gängförbindningar

Spännchuckar

Rostlösare

Skumrengöring

Packningar

Armaturer

Pressförband

Formningsoperationer

Kilaxlar

Bromsar

Kamaxlar

Fjädrar

MiljövänligVattenpåverkan

Klimatpåverkan

Tryckbelastning

För livsmedelsindustri

Kan sprayas med 
airspray

El/elektronik

Höga hastigheter

Kemikaliepåverkan

Korrosionsskydd

Kompatibilitet med 
plast

SkumbildandeLåga temperaturer

Långtidsverkan

Snäckdrev

Skärverktyg

Kapslade växlar

Mätverktyg

Öppna drev

Finmekanik

Gångjärn

Stållinor

Hydraulik

Frånskiljning – 
Plastteknik

Frånskiljning –
svetsteknik

Rengöring

Elkontakter

Nedkylning

Damning

Läcksökningsspray

Remdrift

Offshore

Lagerhållning/ 
transporter

Stålkonstruktioner

Plåtbearbetning

Användningsområden

Kompressorer
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 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE 

OCH DEMONTAGE

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 200 MoS2-montagepasta

    

  

• Montagesmörjning för påpressning av detaljer
• Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor
• Smörjmedel för svåra formningar
• Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning, 

inkörningsskador och pittingbildning
• Universellt användbart

svart
MoS2
grafit
andra fasta smörjmedel
Mox-active
syntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +450 °C
Press-Fit μ = 0,09, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 400 N
Gängfriktion (M10/8.8): ej relevant

40 ml tub
250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 217 Högtemperaturpasta,
högren

 

• Montagesmörjning av skruvförbindningar i hög-
hållfast stål, vid höga temperaturer i aggressiv 
miljö

• Optimal relation mellan skruvåtdragningsmo-
ment och möjlig skruvförspänning

• Undviker skärning och fastrostning
• Ingen reaktion med metaller
• Används inom den kemiska industrin

 

svart-grå
delsyntetisk olja

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +1 400 °C
Press-Fit µ = 0,11, rassel från 4 000 N
VKA-test (svetslast): 4 400 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,10

250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 220
OKS 221*

MoS2-snabbpasta

    

   

• Montagesmörjning för påpressning av detaljer
• Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor
• Smörjmedel för svåra formningar
• Verkar omedelbart på grund av en hög andel 

MoS2
• Pastan behöver inte gnidas in
• Högvärdig montagepasta

svart
MoS2
andra fasta smörjmedel
Mox-active
syntetisk olja

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +450 °C 
Press-Fit µ = 0,05, inget rassel 
VKA-test (svetslast): 4 200 N
Gängfriktion (M10/8.8): ej relevant

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
400 ml spray*

OKS 230 MoS2-högtemperaturs-
pasta

    

• För högtemperaturapplikationer upp till 450 °C 
(torrsmörjning från ca 200 °C)

• Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning,  
inkörningsskador, pittingbildning

• Bärolja förångar från 200 °C utan restprodukter
• Lagring av gjutpannor, konverterare, ugnsvagnar 

o.dyl.
• Eftersmörjning under drift med OKS 310

 

svart
MoS2
andra fasta smörjmedel
polyglykol
litiumtvål

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +180 °C/+450 °C
(smörjning/separering)
Press-Fit µ = 0,11
VKA-test (svetslast): 3 200 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,10

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 235
OKS 2351*

Aluminiumpasta, 
Anti-seizepasta

  

• För montage av skruv- och bultförband, som är 
utsatta för höga temperaturer och korroderande 
påverkan

• Optimal relation mellan skruvåtdragningsmo-
ment och möjlig skruvförspänning

• Förhindrar fastbränning eller -rostning
• Hindrar skärning
• Används som smörj- och separeringspasta

metallisk silver
aluminiumpulver
andra fasta smörjmedel
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +1 100 °C
Press-Fit ingen uppgift
VKA-test (svetslast): ingen uppgift
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,12

250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk
400 ml spray*

OKS 240
OKS 241*

Anti-seize-pasta 
(kopparpasta)

  

• För montage av skruvförband, som är utsatta för 
höga temperaturer och korroderande påverkan

• Förhindrar fastbränning eller -rostning
• Optimal relation mellan skruvåtdragningsmo-

ment och möjlig skruvförspänning
• Klassisk anti-seize-pasta

kopparbrun
kopparpulver
MoS2
andra fasta smörjmedel
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur:  
-30 °C ➝ +200 °C/+1 100 °C
Press-Fit µ = 0,12, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 800 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,09

8 ml tub 
75 ml tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk 
400 ml spray*

OKS 245 Kopparpasta med
högeffekts-rostskydd

 

• För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga 
temperaturer, havsvatten eller sötvatten

• Förhindrar fastbränning och -rostning
• Undviker skärning vid montering
• Starkt häftande
• Mycket bra korrosionsskydd
• Lämpligt för bromssystem

  

kopparfärgad
kopparpulver
korrosionskyddstillsatser
delsyntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur:  
-30 °C ➝ +150 °C/+1 100 °C
Press-Fit µ = 0,12, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 600 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,15

250 ml penselburk
500 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Pastor
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 200 MoS2-montagepasta

    

  

• Montagesmörjning för påpressning av detaljer
• Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor
• Smörjmedel för svåra formningar
• Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning, 

inkörningsskador och pittingbildning
• Universellt användbart

svart
MoS2
grafit
andra fasta smörjmedel
Mox-active
syntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +450 °C
Press-Fit μ = 0,09, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 400 N
Gängfriktion (M10/8.8): ej relevant

40 ml tub
250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 217 Högtemperaturpasta,
högren

 

• Montagesmörjning av skruvförbindningar i hög-
hållfast stål, vid höga temperaturer i aggressiv 
miljö

• Optimal relation mellan skruvåtdragningsmo-
ment och möjlig skruvförspänning

• Undviker skärning och fastrostning
• Ingen reaktion med metaller
• Används inom den kemiska industrin

 

svart-grå
delsyntetisk olja

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +1 400 °C
Press-Fit µ = 0,11, rassel från 4 000 N
VKA-test (svetslast): 4 400 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,10

250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 220
OKS 221*

MoS2-snabbpasta

    

   

• Montagesmörjning för påpressning av detaljer
• Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor
• Smörjmedel för svåra formningar
• Verkar omedelbart på grund av en hög andel 

MoS2
• Pastan behöver inte gnidas in
• Högvärdig montagepasta

svart
MoS2
andra fasta smörjmedel
Mox-active
syntetisk olja

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +450 °C 
Press-Fit µ = 0,05, inget rassel 
VKA-test (svetslast): 4 200 N
Gängfriktion (M10/8.8): ej relevant

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
400 ml spray*

OKS 230 MoS2-högtemperaturs-
pasta

    

• För högtemperaturapplikationer upp till 450 °C 
(torrsmörjning från ca 200 °C)

• Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning,  
inkörningsskador, pittingbildning

• Bärolja förångar från 200 °C utan restprodukter
• Lagring av gjutpannor, konverterare, ugnsvagnar 

o.dyl.
• Eftersmörjning under drift med OKS 310

 

svart
MoS2
andra fasta smörjmedel
polyglykol
litiumtvål

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +180 °C/+450 °C
(smörjning/separering)
Press-Fit µ = 0,11
VKA-test (svetslast): 3 200 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,10

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 235
OKS 2351*

Aluminiumpasta, 
Anti-seizepasta

  

• För montage av skruv- och bultförband, som är 
utsatta för höga temperaturer och korroderande 
påverkan

• Optimal relation mellan skruvåtdragningsmo-
ment och möjlig skruvförspänning

• Förhindrar fastbränning eller -rostning
• Hindrar skärning
• Används som smörj- och separeringspasta

metallisk silver
aluminiumpulver
andra fasta smörjmedel
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +1 100 °C
Press-Fit ingen uppgift
VKA-test (svetslast): ingen uppgift
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,12

250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk
400 ml spray*

OKS 240
OKS 241*

Anti-seize-pasta 
(kopparpasta)

  

• För montage av skruvförband, som är utsatta för 
höga temperaturer och korroderande påverkan

• Förhindrar fastbränning eller -rostning
• Optimal relation mellan skruvåtdragningsmo-

ment och möjlig skruvförspänning
• Klassisk anti-seize-pasta

kopparbrun
kopparpulver
MoS2
andra fasta smörjmedel
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur:  
-30 °C ➝ +200 °C/+1 100 °C
Press-Fit µ = 0,12, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 800 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,09

8 ml tub 
75 ml tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk 
400 ml spray*

OKS 245 Kopparpasta med
högeffekts-rostskydd

 

• För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga 
temperaturer, havsvatten eller sötvatten

• Förhindrar fastbränning och -rostning
• Undviker skärning vid montering
• Starkt häftande
• Mycket bra korrosionsskydd
• Lämpligt för bromssystem

  

kopparfärgad
kopparpulver
korrosionskyddstillsatser
delsyntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur:  
-30 °C ➝ +150 °C/+1 100 °C
Press-Fit µ = 0,12, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 600 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,15

250 ml penselburk
500 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Pastor
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 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE  

OCH DEMONTAGE

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 250
OKS 2501*

Vit universalpasta,
metallfri

    

• För skruvar och glidytor som är utsatta för höga 
tryck och temperaturer

• Metallfri
• Optimal relation mellan åtdragningsmoment och 

möjlig skruvförspänning
• Mycket bra korrosionsskydd
• Även för förband av rostfritt stål
• Högtemperaturpasta för universalanvändning

   

OKS 250: NSF H2 reg. nr. 131379

vit
vitt fast smörjmedel
Mox-active
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemperatur:  
-40 °C ➝ +200 °C/+1 400 °C
(smörjning/separering)
Press-Fit µ = 0,10, inget rassel
VKA-test (svetslast): 3 600 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,12

8 ml tub
80 ml tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 252 Vit högtemperaturpasta 
för livsmedelsindustrin

   

• Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta 
för höga tryck, höga temperaturer vid låga hastig-
heter eller oscillerande rörelser

• Undviker skärning och fastrostning
• Metallfri
• Starkt häftande
• Universellt användbar högtemperatur-montage-

pasta

   

NSF H1 reg. nr. 135748

ljusgrå
vitt fast smörjmedel
Polyglykol
Silikat

Användningstemperatur:  
-30 °C ➝ +160 °C/+1 200 °C
(smörjning/separering)
Press-Fit µ = 0,12, inget rassel
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,15

200 g dispenser
250 g penselburk
1 kg burk

OKS 260 Vit montagepasta

    

 

• För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga 
tryck vid låga hastigheter

• Optimal relation mellan åtdragningsmoment och 
möjlig skruvförspänning

• Förhindrar passningsrost
• Metallfri
• Vattenbeständig 

ljusfärgad
vitt fast smörjmedel
vitolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
Press-Fit µ = 0,09, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 600 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,08

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 265 Chuckpasta

   

• För glidytor, som är utsatta för höga tryck,  
vibrationer och stötbelastningar

• Optimalt friktionsvärde för höga spännkrafter
• Beständigt mot vatten och kylsmörjmedel
• Förhindrar passningsrost
• Speciellt för spännchuckar på verktygsmaskiner

  

ljusfärgad
vitt fast smörjmedel
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +110 °C
Press-Fit ej relevant
VKA-test (svetslast): 4 200 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,10

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 270 Vit fettpasta

    

  

• Långtidssmörjning av glidytor, som är utsatta för 
höga tryck

• Inte nedsmutsande alternativ till svarta smörj-
medel

• Använd som allroundfettpastor, t.ex. på textil-,  
förpacknings- eller kontorsmaskiner och  
hushållsapparater

 

ljusfärgad
PTFE
vitt fast smörjmedel
vitolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +125 °C
Press-Fit µ = 0,14, inget rassel
VKA-test (svetslast): 5 000 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,09

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Pastor
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 250
OKS 2501*

Vit universalpasta,
metallfri

    

• För skruvar och glidytor som är utsatta för höga 
tryck och temperaturer

• Metallfri
• Optimal relation mellan åtdragningsmoment och 

möjlig skruvförspänning
• Mycket bra korrosionsskydd
• Även för förband av rostfritt stål
• Högtemperaturpasta för universalanvändning

   

OKS 250: NSF H2 reg. nr. 131379

vit
vitt fast smörjmedel
Mox-active
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemperatur:  
-40 °C ➝ +200 °C/+1 400 °C
(smörjning/separering)
Press-Fit µ = 0,10, inget rassel
VKA-test (svetslast): 3 600 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,12

8 ml tub
80 ml tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 252 Vit högtemperaturpasta 
för livsmedelsindustrin

   

• Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta 
för höga tryck, höga temperaturer vid låga hastig-
heter eller oscillerande rörelser

• Undviker skärning och fastrostning
• Metallfri
• Starkt häftande
• Universellt användbar högtemperatur-montage-

pasta

   

NSF H1 reg. nr. 135748

ljusgrå
vitt fast smörjmedel
Polyglykol
Silikat

Användningstemperatur:  
-30 °C ➝ +160 °C/+1 200 °C
(smörjning/separering)
Press-Fit µ = 0,12, inget rassel
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,15

200 g dispenser
250 g penselburk
1 kg burk

OKS 260 Vit montagepasta

    

 

• För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga 
tryck vid låga hastigheter

• Optimal relation mellan åtdragningsmoment och 
möjlig skruvförspänning

• Förhindrar passningsrost
• Metallfri
• Vattenbeständig 

ljusfärgad
vitt fast smörjmedel
vitolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
Press-Fit µ = 0,09, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 600 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,08

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 265 Chuckpasta

   

• För glidytor, som är utsatta för höga tryck,  
vibrationer och stötbelastningar

• Optimalt friktionsvärde för höga spännkrafter
• Beständigt mot vatten och kylsmörjmedel
• Förhindrar passningsrost
• Speciellt för spännchuckar på verktygsmaskiner

  

ljusfärgad
vitt fast smörjmedel
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +110 °C
Press-Fit ej relevant
VKA-test (svetslast): 4 200 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,10

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 270 Vit fettpasta

    

  

• Långtidssmörjning av glidytor, som är utsatta för 
höga tryck

• Inte nedsmutsande alternativ till svarta smörj-
medel

• Använd som allroundfettpastor, t.ex. på textil-,  
förpacknings- eller kontorsmaskiner och  
hushållsapparater

 

ljusfärgad
PTFE
vitt fast smörjmedel
vitolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +125 °C
Press-Fit µ = 0,14, inget rassel
VKA-test (svetslast): 5 000 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,09

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Pastor
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 277
OKS 2771*

Högtrycks-smörjpasta 
med PTFE

    

• Smörjning av högbelastade tryck- och styrplattor
• Smörjning och tätning av armaturer i metall, plast 

och keramik
• Långa eftersmörjningsintervaller
• God kompatibilitet med plast och elastomer
• Starkt häftande
• Används som smörjpasta, t.ex. för teleskoparmar 

på mobilkranar

    

vit
PTFE
ester

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +150 °C
VKA-test (svetslast): 2 200 N

1 kg burk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 280 Vit högtemperaturpasta

 

• Smörjpasta för temperaturpåfrestade glidytor
• God separeringsverkan på grund av optimal fast-

smörjmedelskombination
• Förhindrar uppkolning av verktyg och arbets-

stycken
• Förlänger verktygens livslängd
• Används som separeringspasta för varmform-

ningsprocesser

vit
vitt fast smörjmedel
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -15 °C ➝ +1 150 °C
Press-Fit ingen uppgift
VKA-test (svetslast): 2 400 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,09

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1103 Värmeledande pasta • Skyddar ömtåliga elektroniska komponenter mot 
överhettning

• Hög värmeledningsförmåga, 20 ggr bättre än vid luft
• Elektriskt isolerande
• Ingen uttorkning, härdning eller blödning
• För termisk koppling av elektroniska komponenter, 

såsom sensorer, sonder, dioder, transistorer etc. 
till kylplåtar

   

vit
metalloxider
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +180 °C
Värmeledningsförmåga: ca 0,7 W/mK
Genomslagshållfasthet (20 °C): ca 19 kV/mm
Värmekapacitet (21 °C): ca 1,03 J/cm3K

40 ml tub
500 g burk
5 kg dunk

OKS 1105 Isoleringspasta • Tätsmörjning för elektrisk eller elektronisk  
utrustning 

• Starkt häftande av glas, porslin och plast
• Mycket god beständighet mot kemisk påverkan 

och klimatpåverkan
• Liten ändring av de dielektriska egenskaperna 

över ett brett temperaturområde 
• Skyddar isolatorer och kopplingsanläggningar  

i fuktiga miljöer 

   

ljusfärgad
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
Specifikt motstånd (25 °C): ca 1014 Ωcm
Dielektricitetskonstant (102 – 105 Hz): 2,75
Genomslagshållfasthet (0,05 tum): ca 35 kV/mm

500 g burk 
5 kg dunk

Pastor

 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE  

OCH DEMONTAGE
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 277
OKS 2771*

Högtrycks-smörjpasta 
med PTFE

    

• Smörjning av högbelastade tryck- och styrplattor
• Smörjning och tätning av armaturer i metall, plast 

och keramik
• Långa eftersmörjningsintervaller
• God kompatibilitet med plast och elastomer
• Starkt häftande
• Används som smörjpasta, t.ex. för teleskoparmar 

på mobilkranar

    

vit
PTFE
ester

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +150 °C
VKA-test (svetslast): 2 200 N

1 kg burk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 280 Vit högtemperaturpasta

 

• Smörjpasta för temperaturpåfrestade glidytor
• God separeringsverkan på grund av optimal fast-

smörjmedelskombination
• Förhindrar uppkolning av verktyg och arbets-

stycken
• Förlänger verktygens livslängd
• Används som separeringspasta för varmform-

ningsprocesser

vit
vitt fast smörjmedel
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -15 °C ➝ +1 150 °C
Press-Fit ingen uppgift
VKA-test (svetslast): 2 400 N
Gängfriktion (M10/8.8): µ = 0,09

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1103 Värmeledande pasta • Skyddar ömtåliga elektroniska komponenter mot 
överhettning

• Hög värmeledningsförmåga, 20 ggr bättre än vid luft
• Elektriskt isolerande
• Ingen uttorkning, härdning eller blödning
• För termisk koppling av elektroniska komponenter, 

såsom sensorer, sonder, dioder, transistorer etc. 
till kylplåtar

   

vit
metalloxider
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +180 °C
Värmeledningsförmåga: ca 0,7 W/mK
Genomslagshållfasthet (20 °C): ca 19 kV/mm
Värmekapacitet (21 °C): ca 1,03 J/cm3K

40 ml tub
500 g burk
5 kg dunk

OKS 1105 Isoleringspasta • Tätsmörjning för elektrisk eller elektronisk  
utrustning 

• Starkt häftande av glas, porslin och plast
• Mycket god beständighet mot kemisk påverkan 

och klimatpåverkan
• Liten ändring av de dielektriska egenskaperna 

över ett brett temperaturområde 
• Skyddar isolatorer och kopplingsanläggningar  

i fuktiga miljöer 

   

ljusfärgad
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
Specifikt motstånd (25 °C): ca 1014 Ωcm
Dielektricitetskonstant (102 – 105 Hz): 2,75
Genomslagshållfasthet (0,05 tum): ca 35 kV/mm

500 g burk 
5 kg dunk

Pastor
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 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER 

FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 30 Mox-Active additiv

    

• Universellt användbart EP-additiv som tillsats till 
industrioljor

• Förbättrar inkörningssmörjningen av nya och 
renoverade maskiner

• Inslätning av ytorna leder till mindre slitage och 
termisk belastning av smörjmedlet

• Det möjliggör förlängda smörjintervaller

grönaktig
Mox-active
ester

Användningstemperatur: ingen uppgift
Densitet (20 °C): 1,03 g/ml
Viskositet (40 °C): 70 mm2/s

1 l burk
5 l dunk

OKS 300 MoS2-mineralolje- 
koncentrat

ISO VG 100  

    

• Additiv på MoS2 och Mox-bas 
• Minskar friktion, temperatur och slitage
• Slätar ut ytorna 
• Skapar nödkörningsegenskaper 
• Passerar vanliga filter, reagerar inte på magnet-

filter
• Tillsats till växellåds-, motor- och maskinoljor

svart
MoS2
Mox-active
mineralolja

Användningstemperatur: ingen uppgift
Densitet (20 °C): 0,92 g/ml
Viskositet (40 °C): ca 90 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 310 MoS2-högtemperatur-
smörjolja

ISO VG 100 

    

  

• Smörjning av maskinelement i temperatur- 
området upp till +450 °C

• Grundoljan förångas utan avlagringar över 
+200 °C

• Torrsmörjning från +200 °C till +450 °C
• För användning i smältverk, gjuterier, valsverk, 

keramisk industri

 

svart
MoS2
polyglykol

Användningstemperatur: ➝ +200 °C/+450 °C
Densitet (20 °C): 1,01 g/ml
Viskositet (40 °C): ca 108 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk

OKS 340
OKS 341*

Kedje-protector,
starkt häftande

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP X 460

   

• Syntetiskt smörjmedel för maskinelement, som 
är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan

• Med extrem krypförmåga
• Starkt häftande, tål centrifugalkrafter
• Mycket bra slitageskydd
• O-ring neutral
• För snabbgående kedjor

    

brun-transparent
Mox-active
vidhäftningsförbättrare
polyisobutylen

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +180 °C
Densitet (20 °C): 0,90 g/ml
Viskositet (40 °C): 470 mm2/s 
VKA-test (svetslast): 2 600 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 350 Högtemperatur-kedje-
olja med MoS2,
syntetisk

ISO VG 220  

   

• Syntetisk olja för maskinelement, vid höga  
temperaturer

• Hög lastbärförmåga genom finaste, homogen 
MoS2-fördelning i oljan

• Nödkörningsegenskaper genom MoS2 vid  
torrkörning

• Utpräglad häftnings- och smörjverkan utan  
tendens att droppa eller torka ut

• Silikonfri

 

svart
MoS2
Mox-active
syntetisk olja

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,90 g/ml
Viskositet (40 °C): 240 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 352
OKS 3521*

Högtemperaturolja,
ljusfärgad, syntetisk

DIN 51 502: CLP E 320

    

   

• Syntetisk högtemperaturolja
• Bra slitageskydd med EP-additiv
• Mycket bra oxideringsskydd, därigenom  

åldringstålig
• Låg droppningstendens vid höga temperaturer
• God vatten- och ångbeständighet

  

gulaktig
ester

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,90 g/ml
Viskositet (40 °C): 270 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 400 N

120 cm3 CL-patron
1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 353 Högtemperaturolja,
ljusfärgad, syntetisk

ISO VG 100 
DIN 51 502: CLP E 100

    

   

• Syntetisk högtemperaturolja
• Bra slitageskydd med EP-additiv
• Mycket bra oxideringsskydd, därigenom  

åldringstålig
• Låg droppningstendens vid höga temperaturer
• Minimala förångningsförluster
• Avlagringsfri förångning
• God rengöringsverkan

  

gul
ester

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,91 g/ml
Viskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

Oljor
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 30 Mox-Active additiv

    

• Universellt användbart EP-additiv som tillsats till 
industrioljor

• Förbättrar inkörningssmörjningen av nya och 
renoverade maskiner

• Inslätning av ytorna leder till mindre slitage och 
termisk belastning av smörjmedlet

• Det möjliggör förlängda smörjintervaller

grönaktig
Mox-active
ester

Användningstemperatur: ingen uppgift
Densitet (20 °C): 1,03 g/ml
Viskositet (40 °C): 70 mm2/s

1 l burk
5 l dunk

OKS 300 MoS2-mineralolje- 
koncentrat

ISO VG 100  

    

• Additiv på MoS2 och Mox-bas 
• Minskar friktion, temperatur och slitage
• Slätar ut ytorna 
• Skapar nödkörningsegenskaper 
• Passerar vanliga filter, reagerar inte på magnet-

filter
• Tillsats till växellåds-, motor- och maskinoljor

svart
MoS2
Mox-active
mineralolja

Användningstemperatur: ingen uppgift
Densitet (20 °C): 0,92 g/ml
Viskositet (40 °C): ca 90 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 310 MoS2-högtemperatur-
smörjolja

ISO VG 100 

    

  

• Smörjning av maskinelement i temperatur- 
området upp till +450 °C

• Grundoljan förångas utan avlagringar över 
+200 °C

• Torrsmörjning från +200 °C till +450 °C
• För användning i smältverk, gjuterier, valsverk, 

keramisk industri

 

svart
MoS2
polyglykol

Användningstemperatur: ➝ +200 °C/+450 °C
Densitet (20 °C): 1,01 g/ml
Viskositet (40 °C): ca 108 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk

OKS 340
OKS 341*

Kedje-protector,
starkt häftande

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP X 460

   

• Syntetiskt smörjmedel för maskinelement, som 
är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan

• Med extrem krypförmåga
• Starkt häftande, tål centrifugalkrafter
• Mycket bra slitageskydd
• O-ring neutral
• För snabbgående kedjor

    

brun-transparent
Mox-active
vidhäftningsförbättrare
polyisobutylen

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +180 °C
Densitet (20 °C): 0,90 g/ml
Viskositet (40 °C): 470 mm2/s 
VKA-test (svetslast): 2 600 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 350 Högtemperatur-kedje-
olja med MoS2,
syntetisk

ISO VG 220  

   

• Syntetisk olja för maskinelement, vid höga  
temperaturer

• Hög lastbärförmåga genom finaste, homogen 
MoS2-fördelning i oljan

• Nödkörningsegenskaper genom MoS2 vid  
torrkörning

• Utpräglad häftnings- och smörjverkan utan  
tendens att droppa eller torka ut

• Silikonfri

 

svart
MoS2
Mox-active
syntetisk olja

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,90 g/ml
Viskositet (40 °C): 240 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 352
OKS 3521*

Högtemperaturolja,
ljusfärgad, syntetisk

DIN 51 502: CLP E 320

    

   

• Syntetisk högtemperaturolja
• Bra slitageskydd med EP-additiv
• Mycket bra oxideringsskydd, därigenom  

åldringstålig
• Låg droppningstendens vid höga temperaturer
• God vatten- och ångbeständighet

  

gulaktig
ester

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,90 g/ml
Viskositet (40 °C): 270 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 400 N

120 cm3 CL-patron
1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 353 Högtemperaturolja,
ljusfärgad, syntetisk

ISO VG 100 
DIN 51 502: CLP E 100

    

   

• Syntetisk högtemperaturolja
• Bra slitageskydd med EP-additiv
• Mycket bra oxideringsskydd, därigenom  

åldringstålig
• Låg droppningstendens vid höga temperaturer
• Minimala förångningsförluster
• Avlagringsfri förångning
• God rengöringsverkan

  

gul
ester

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,91 g/ml
Viskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

Oljor
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 354 
OKS 3541*

Vidhäftande högtempe-
ratur-smörjmedel,
syntetiskt

DIN 51 502: CLP E 4.000

    

   

• Smörjning av maskinelement vid höga temperatu-
rer eller kraftigt inflytande från vatten

• Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldrings-
tålig

• Mycket bra motstånd mot vatten, vattenånga och 
aggressiva media

• Extremt god vidhäftning

   

gulaktig
Mox-active
ester

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,91 g/ml
Viskositet (40 °C): 4 000 mm2/s 
VKA-test (svetslast): 2 200 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 360 Högeffekts-rostskydds-
olja 
för livsmedelsindustrin

• Utmärkt korrosionsskydd för blanka maskindelar, 
även i livsmedelsindustrin

• Lagring och smörjning vid korroderande förhållan-
den, goda krypegenskaper

• Innehåller icke-järnmetall-deaktivator
• Transportskydd av metalliska ytor, förpackade och 

ej förpackade maskiner vid extrema klimatförhål-
landen, industrimiljöer eller vid kallförvaring under 
tak

   

NSF H1 reg. nr. 153877

gulbrun
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +80 °C
Densitet (20 °C): 0,81 g/ml
Viskositet (40 °C): > 21,5 mm2/s
Saltsprayprov: > 100 h

5 l dunk
25 l dunk

OKS 361 Högeffekts-rostskydds-
olja 

ISO VG 15  

  

• Lagring och smörjning vid korroderande förhål-
landen

• Förstklassigt korrosionsskydd genom VCI-korro-
sionsskydd.

• Goda krypegenskaper
• Starkt häftande
• Skydd mot metalliska ytor vid lagring inomhus  

och utomhus upp till 2 år, vid kallförvaring under 
tak eller vid sjötransport

   

ljusfärgad
VCI-korrosionsskydd
mineralolja

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +80 °C
Densitet (20 °C): 0,88 g/ml
Viskositet (40 °C): 15 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

400 ml spray

OKS 370
OKS 371*

Universalolja för livs-
medelsindustrin 
 

ISO VG 15
DIN 51 502: CL 15

    

   

• Högeffektolja för finmekaniska maskinelement
• Smak- och luktneutral
• Med extrem krypförmåga
• Tränger undan vatten
• Smuts- och rostlösande
• Kan tvättas ur textilier
• Användbar inom textil- och förpacknings-

industrin

   

OKS 370: NSF H1 reg. nr. 124382
OKS 371: NSF H1 reg. nr. 124384

färglös
vitolja

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +180 °C
Densitet (20 °C): 0,88 g/ml
Viskositet (40 °C): 14 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 387 Högtemperaturs- 
kedjesmörjmedel
för livsmedelsindustrin
 

ISO VG 220

    

  

• Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen 
med stark påfrestning vid extrema temperaturer

• Slitagereducerande, mycket bra smörj- och nöd-
körningsegenskaper 

• Över +200 °C luktfri grundolja som förångas utan 
att efterlämna rester

• Torrsmörjning upp till +600 °C

  

NSF H1 reg. nr. 126583

svart
grafit
polyglykol

Användningstemperatur: max +600 °C
Densitet (20 °C): 1,04 g/ml
Viskositet (40 °C): 190 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

5 l dunk
25 l dunk

OKS 390
OKS 391*

Skärolja  
för alla metaller

 

• För spånavskiljningsarbeten på alla metaller
• Tillåter höga skärhastigheter
• Minskat kraftbehov
• Ger optimala snittytor och förlänger verktygens 

hållbarhet 
• Generellt användbar i verkstäder och vid  

montage

gulaktig
mineralolja

Användningstemperatur: ej relevant
Densitet (20 °C): 0,87 g/ml
Viskositet (40 °C): 22 mm2/s

250 ml flaska
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

Oljor

 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER 

FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 354 
OKS 3541*

Vidhäftande högtempe-
ratur-smörjmedel,
syntetiskt

DIN 51 502: CLP E 4.000

    

   

• Smörjning av maskinelement vid höga temperatu-
rer eller kraftigt inflytande från vatten

• Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldrings-
tålig

• Mycket bra motstånd mot vatten, vattenånga och 
aggressiva media

• Extremt god vidhäftning

   

gulaktig
Mox-active
ester

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,91 g/ml
Viskositet (40 °C): 4 000 mm2/s 
VKA-test (svetslast): 2 200 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 360 Högeffekts-rostskydds-
olja 
för livsmedelsindustrin

• Utmärkt korrosionsskydd för blanka maskindelar, 
även i livsmedelsindustrin

• Lagring och smörjning vid korroderande förhållan-
den, goda krypegenskaper

• Innehåller icke-järnmetall-deaktivator
• Transportskydd av metalliska ytor, förpackade och 

ej förpackade maskiner vid extrema klimatförhål-
landen, industrimiljöer eller vid kallförvaring under 
tak

   

NSF H1 reg. nr. 153877

gulbrun
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +80 °C
Densitet (20 °C): 0,81 g/ml
Viskositet (40 °C): > 21,5 mm2/s
Saltsprayprov: > 100 h

5 l dunk
25 l dunk

OKS 361 Högeffekts-rostskydds-
olja 

ISO VG 15  

  

• Lagring och smörjning vid korroderande förhål-
landen

• Förstklassigt korrosionsskydd genom VCI-korro-
sionsskydd.

• Goda krypegenskaper
• Starkt häftande
• Skydd mot metalliska ytor vid lagring inomhus  

och utomhus upp till 2 år, vid kallförvaring under 
tak eller vid sjötransport

   

ljusfärgad
VCI-korrosionsskydd
mineralolja

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +80 °C
Densitet (20 °C): 0,88 g/ml
Viskositet (40 °C): 15 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

400 ml spray

OKS 370
OKS 371*

Universalolja för livs-
medelsindustrin 
 

ISO VG 15
DIN 51 502: CL 15

    

   

• Högeffektolja för finmekaniska maskinelement
• Smak- och luktneutral
• Med extrem krypförmåga
• Tränger undan vatten
• Smuts- och rostlösande
• Kan tvättas ur textilier
• Användbar inom textil- och förpacknings-

industrin

   

OKS 370: NSF H1 reg. nr. 124382
OKS 371: NSF H1 reg. nr. 124384

färglös
vitolja

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +180 °C
Densitet (20 °C): 0,88 g/ml
Viskositet (40 °C): 14 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 387 Högtemperaturs- 
kedjesmörjmedel
för livsmedelsindustrin
 

ISO VG 220

    

  

• Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen 
med stark påfrestning vid extrema temperaturer

• Slitagereducerande, mycket bra smörj- och nöd-
körningsegenskaper 

• Över +200 °C luktfri grundolja som förångas utan 
att efterlämna rester

• Torrsmörjning upp till +600 °C

  

NSF H1 reg. nr. 126583

svart
grafit
polyglykol

Användningstemperatur: max +600 °C
Densitet (20 °C): 1,04 g/ml
Viskositet (40 °C): 190 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

5 l dunk
25 l dunk

OKS 390
OKS 391*

Skärolja  
för alla metaller

 

• För spånavskiljningsarbeten på alla metaller
• Tillåter höga skärhastigheter
• Minskat kraftbehov
• Ger optimala snittytor och förlänger verktygens 

hållbarhet 
• Generellt användbar i verkstäder och vid  

montage

gulaktig
mineralolja

Användningstemperatur: ej relevant
Densitet (20 °C): 0,87 g/ml
Viskositet (40 °C): 22 mm2/s

250 ml flaska
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

Oljor
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Oljor

 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER 

FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 600
OKS 601*

Multi-olja

DIN 51 502: CL 3

    

 

• Tunnflytande multiolja
• Mycket god krypförmåga
• Utmärkt korrosionsskydd
• Demontage av fastrostade delar
• Utmärkta smörjegenskaper
• Tränger undan fukt
• Rengöring och underhåll av metallytor
• Skydd för elektriska kontakter

    

brun-transparent
mineralolja

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,81 g/ml
Grundoljeviskositet (40 °C): ca 3 mm2/s 
Saltsprayprov: >50 h

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 631

 

Multiolja PLUS med 
PTFE

    

• PTFE-haltig multifunktionsolja för mångsidig 
användning inom underhåll och skötsel

• Skyddar även vid höga laster och långsamma 
rörelser tillförlitligt mot friktion och slitage

• Bra skydd mot korrosion och väl häftande smörj-
film genom optimal additivkombination

• Den goda krypverkan möjliggör smörjning även av 
svåråtkomliga ställen, t.ex. av länkar, gångjärn och 
kedjeinnerlager

 

beige
mineralolja
PTFE

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 100 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 5 mm²/s
SRV-test (friktionsvärde): µ = 0,10
SRV-test (slitage): 0,001 mm³
Saltsprayprov: 50 h

400 ml spray

OKS 640
OKS 641*

Underhållsolja

    

   

• För demontage, smörjning och underhåll av 
maskinelement och metallytor

• God rengöringsverkan
• Tillfälligt korrosionsskydd
• Tränger undan fukt
• För användning i industri- och verkstadsområdet

  

brun
mineralolja
lösningsmedel

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,82 g/ml
Viskositet (40 °C): 3 mm²/s
SRV-test (friktionsvärde): µ = 0,11
SRV-test (slitage): 0,003 mm³
Saltsprayprov: > 100 h

5 l dunk
25 l dunk  
200 l fat
400 ml spray*

OKS 670
OKS 671*

Högeffektsmörjolja 
med vitt fast smörj-
medel

enligt
DIN 51 502: CLF 15

    

   

• Långtidssmörjning av maskinelement, som är 
utsatta för höga tryck, damm eller fukt

• Mycket bra korrosionsskydd, god krypförmåga
• Smörjning överallt där en god inträngningsförmåga 

är den enda möjligheten för eftersmörjning, t.ex. vid 
länkar, gångjärn, spakar, styrningar

 

beige
vitt fast smörjmedel
mineralolja 

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,82 g/ml
Viskositet (40 °C): 18 mm2/s
SRV-test (friktionsvärde): µ = 0,08
SRV-test (slitage): 0,002 mm³
Saltsprayprov: > 150 h

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 700
OKS 701*

Syntetisk olja

DIN 51 502: CL X 15

    

  

• För smörjning och underhåll av finmekaniska 
maskinelement

• Harts- och syrafri
• God krypningsförmåga
• Mycket bra vätningsförmåga
• Kompatibilitet med plast
• För användning på mätinstrument, i finmekanik 

eller optik

   

ljusbrun
polyisobutylen

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +100 °C
Densitet (20 °C): 0,84 g/ml
Viskositet (40 °C): 17,5 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

5 l dunk
25 l dunk
100 ml spray*
400 ml spray*

OKS 1000 Silikonolja

    

 

• Glid- och separeringsmedel för plaster och 
elastomerer

• Även som dämpningsolja
• Neutral gentemot plaster, elastomerer eller lacker
• Brett temperaturintervall
• Mycket god ytfuktning
• Harts- och syrafri
• Kan levereras i viskositeter från 50 till 5 000 cSt 

(på förfrågan)

  

OKS 1035/1:  
NSF H1 reg. nr. 154506
OKS 1010/2:  
NSF H1 reg. nr. 135921

färglös
silikonolja

Användningstemperatur: -55 °C ➝ +200 °C
Densitet (20 °C): 0,96 – 0,97 g/ml
Viskositet (25 °C): 50 – 5 000 mm²/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
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Oljor

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 600
OKS 601*

Multi-olja

DIN 51 502: CL 3

    

 

• Tunnflytande multiolja
• Mycket god krypförmåga
• Utmärkt korrosionsskydd
• Demontage av fastrostade delar
• Utmärkta smörjegenskaper
• Tränger undan fukt
• Rengöring och underhåll av metallytor
• Skydd för elektriska kontakter

    

brun-transparent
mineralolja

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,81 g/ml
Grundoljeviskositet (40 °C): ca 3 mm2/s 
Saltsprayprov: >50 h

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 631

 

Multiolja PLUS med 
PTFE

    

• PTFE-haltig multifunktionsolja för mångsidig 
användning inom underhåll och skötsel

• Skyddar även vid höga laster och långsamma 
rörelser tillförlitligt mot friktion och slitage

• Bra skydd mot korrosion och väl häftande smörj-
film genom optimal additivkombination

• Den goda krypverkan möjliggör smörjning även av 
svåråtkomliga ställen, t.ex. av länkar, gångjärn och 
kedjeinnerlager

 

beige
mineralolja
PTFE

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 100 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 5 mm²/s
SRV-test (friktionsvärde): µ = 0,10
SRV-test (slitage): 0,001 mm³
Saltsprayprov: 50 h

400 ml spray

OKS 640
OKS 641*

Underhållsolja

    

   

• För demontage, smörjning och underhåll av 
maskinelement och metallytor

• God rengöringsverkan
• Tillfälligt korrosionsskydd
• Tränger undan fukt
• För användning i industri- och verkstadsområdet

  

brun
mineralolja
lösningsmedel

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,82 g/ml
Viskositet (40 °C): 3 mm²/s
SRV-test (friktionsvärde): µ = 0,11
SRV-test (slitage): 0,003 mm³
Saltsprayprov: > 100 h

5 l dunk
25 l dunk  
200 l fat
400 ml spray*

OKS 670
OKS 671*

Högeffektsmörjolja 
med vitt fast smörj-
medel

enligt
DIN 51 502: CLF 15

    

   

• Långtidssmörjning av maskinelement, som är 
utsatta för höga tryck, damm eller fukt

• Mycket bra korrosionsskydd, god krypförmåga
• Smörjning överallt där en god inträngningsförmåga 

är den enda möjligheten för eftersmörjning, t.ex. vid 
länkar, gångjärn, spakar, styrningar

 

beige
vitt fast smörjmedel
mineralolja 

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Densitet (20 °C): 0,82 g/ml
Viskositet (40 °C): 18 mm2/s
SRV-test (friktionsvärde): µ = 0,08
SRV-test (slitage): 0,002 mm³
Saltsprayprov: > 150 h

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 700
OKS 701*

Syntetisk olja

DIN 51 502: CL X 15

    

  

• För smörjning och underhåll av finmekaniska 
maskinelement

• Harts- och syrafri
• God krypningsförmåga
• Mycket bra vätningsförmåga
• Kompatibilitet med plast
• För användning på mätinstrument, i finmekanik 

eller optik

   

ljusbrun
polyisobutylen

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +100 °C
Densitet (20 °C): 0,84 g/ml
Viskositet (40 °C): 17,5 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

5 l dunk
25 l dunk
100 ml spray*
400 ml spray*

OKS 1000 Silikonolja

    

 

• Glid- och separeringsmedel för plaster och 
elastomerer

• Även som dämpningsolja
• Neutral gentemot plaster, elastomerer eller lacker
• Brett temperaturintervall
• Mycket god ytfuktning
• Harts- och syrafri
• Kan levereras i viskositeter från 50 till 5 000 cSt 

(på förfrågan)

  

OKS 1035/1:  
NSF H1 reg. nr. 154506
OKS 1010/2:  
NSF H1 reg. nr. 135921

färglös
silikonolja

Användningstemperatur: -55 °C ➝ +200 °C
Densitet (20 °C): 0,96 – 0,97 g/ml
Viskositet (25 °C): 50 – 5 000 mm²/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3520

 

Högtemperaturolja, 
ljusfärgad, syntetisk

enligt DIN 51 502:  
CLP E 150

   

• Helsyntetisk högtemperaturolja
• Mycket bra slitageskydd vid höga användningstem-

peraturer
• Lång livslängd på grund av hög oxideringsstabilitet 

och minimala förångningsförluster vid temperaturer 
på upp till 280 °C

• För smörjning av kedjor, länkar, gejdplan och 
spänn- och torkramar i transportsystem, lack-
erings-, bränn- och torkanläggningar

  

gulaktig
ester

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +280 °C
Densitet (20 °C): 0,97 g/ml
Viskositet (40 °C): 150 mm²/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3570
OKS 3571*

Högtemperatur- 
kedjeolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP E 320

  

• Smörjning av kedjor, ledarmar, spänn- och torkar-
mar eller gejdplan vid höga temp. på upp till 250 °C

• God vidhäftning på metalliska ytor
• Mycket god vattenbeständighet
• Mycket bra oxideringsförhållande
• För användning i transportsystem, lackerings- 

bränn- och torkanläggningar i förpacknings- och 
livsmedelsindustrin. 

  

OKS 3570: NSF H1 reg. nr. 145347
OKS 3571: NSF H1 reg. nr. 147769

gul-röd
syntetisk olja

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,87 g/ml
Viskositet (40 °C): 300 mm²/s

120 cm3 CL-patron
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 3601 Högeffekts-rostskydds-
olja 
för livsmedelsindustrin

• Utmärkt korrosionsskydd för blanka maskindelar, 
även i livsmedelsindustrin

• Lagring o. smörjning vid korroderande förhållanden
• Goda krypegenskaper
• Innehåller icke-järnmetall-deaktivator
• Transportskydd av metalliska ytor, förpackade och 

ej förpackade maskiner vid extrema klimatförhållan-
den, industrimiljöer eller vid kallförvaring under tak

   

NSF H1 reg. nr. 154933

gulbrun
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +80°C
Densitet (20 °C): 0,81 g/ml
Viskositet (40 °C): > 21,5 mm²/s
Saltsprayprov: > 100 h

400 ml spray

OKS 3710 Lågtemperaturolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 10
DIN 51 502: CL HC 10

    

• Helsyntetisk olja för permanent låga temperaturer
• Mycket goda egenskaper vid låga temperaturer
• Optimal additivering mot oxidering och åldring
• Lång driftstid
• För användning i till exempel i fryshus, chockfrysare

  

NSF H1 reg. nr. 142477

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -60 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,80 g/ml
Viskositet (40 °C): 7,25 mm²/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3720 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 220
DIN 51 502: CLP HC 220

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 135752

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -30 °C➝ +120 °C 
Densitet (20 °C): 0,86 g/ml
Viskositet (40 °C): 220 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

120 cm3 CL-patron
5 l dunk
25 l dunk  
200 l fat

OKS 3725 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP HC 320

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 143596

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
Densitet (20 °C): 0,85 g/ml
Viskositet (40 °C): 320 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

5 l dunk
25 l dunk

OKS 3730 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP HC 460

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 135753

färglös-ljusgul
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C 
Densitet (20 °C): 0,86 g/ml
Viskositet (40 °C): 460 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3740 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 680
DIN 51 502: CLP HC 680

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 135754

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +120 °C
Densitet (20 °C): 0,86 g/ml
Viskositet (40 °C): 680 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

5 l dunk
25 l dunk

Oljor

 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER 

FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3520

 

Högtemperaturolja, 
ljusfärgad, syntetisk

enligt DIN 51 502:  
CLP E 150

   

• Helsyntetisk högtemperaturolja
• Mycket bra slitageskydd vid höga användningstem-

peraturer
• Lång livslängd på grund av hög oxideringsstabilitet 

och minimala förångningsförluster vid temperaturer 
på upp till 280 °C

• För smörjning av kedjor, länkar, gejdplan och 
spänn- och torkramar i transportsystem, lack-
erings-, bränn- och torkanläggningar

  

gulaktig
ester

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +280 °C
Densitet (20 °C): 0,97 g/ml
Viskositet (40 °C): 150 mm²/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3570
OKS 3571*

Högtemperatur- 
kedjeolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP E 320

  

• Smörjning av kedjor, ledarmar, spänn- och torkar-
mar eller gejdplan vid höga temp. på upp till 250 °C

• God vidhäftning på metalliska ytor
• Mycket god vattenbeständighet
• Mycket bra oxideringsförhållande
• För användning i transportsystem, lackerings- 

bränn- och torkanläggningar i förpacknings- och 
livsmedelsindustrin. 

  

OKS 3570: NSF H1 reg. nr. 145347
OKS 3571: NSF H1 reg. nr. 147769

gul-röd
syntetisk olja

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +250 °C
Densitet (20 °C): 0,87 g/ml
Viskositet (40 °C): 300 mm²/s

120 cm3 CL-patron
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 3601 Högeffekts-rostskydds-
olja 
för livsmedelsindustrin

• Utmärkt korrosionsskydd för blanka maskindelar, 
även i livsmedelsindustrin

• Lagring o. smörjning vid korroderande förhållanden
• Goda krypegenskaper
• Innehåller icke-järnmetall-deaktivator
• Transportskydd av metalliska ytor, förpackade och 

ej förpackade maskiner vid extrema klimatförhållan-
den, industrimiljöer eller vid kallförvaring under tak

   

NSF H1 reg. nr. 154933

gulbrun
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +80°C
Densitet (20 °C): 0,81 g/ml
Viskositet (40 °C): > 21,5 mm²/s
Saltsprayprov: > 100 h

400 ml spray

OKS 3710 Lågtemperaturolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 10
DIN 51 502: CL HC 10

    

• Helsyntetisk olja för permanent låga temperaturer
• Mycket goda egenskaper vid låga temperaturer
• Optimal additivering mot oxidering och åldring
• Lång driftstid
• För användning i till exempel i fryshus, chockfrysare

  

NSF H1 reg. nr. 142477

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -60 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,80 g/ml
Viskositet (40 °C): 7,25 mm²/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3720 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 220
DIN 51 502: CLP HC 220

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 135752

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -30 °C➝ +120 °C 
Densitet (20 °C): 0,86 g/ml
Viskositet (40 °C): 220 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

120 cm3 CL-patron
5 l dunk
25 l dunk  
200 l fat

OKS 3725 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP HC 320

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 143596

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
Densitet (20 °C): 0,85 g/ml
Viskositet (40 °C): 320 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

5 l dunk
25 l dunk

OKS 3730 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP HC 460

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 135753

färglös-ljusgul
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C 
Densitet (20 °C): 0,86 g/ml
Viskositet (40 °C): 460 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3740 Växellådsolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 680
DIN 51 502: CLP HC 680

    

• Helsyntetisk
• Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor 

och andra smörjställen.
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 

och oxideringsstabilte, bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 135754

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +120 °C
Densitet (20 °C): 0,86 g/ml
Viskositet (40 °C): 680 mm2/s
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

5 l dunk
25 l dunk

Oljor
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3750
OKS 3751*

Vidhäftande smörj-
medel med PTFE

ISO VG 100  
DIN 51 502: CLF HC 100

    

  

• Smörjolja med PTFE
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Mycket bra slitageskydd
• God vidhäftning
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura des-

infektions- och rengöringsmedel
• Smak- och luktneutral

   

OKS 3750: NSF H1 reg. nr. 124383
OKS 3751: NSF H1 reg. nr. 124801

vitaktig
PTFE
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,85 g/ml
Viskositet (40 °C): 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

5 l dunk
400 ml spray*

OKS 3760 Multiolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 100 
DIN 51 502: HLP HC 100
DIN 51 502: VDL HC 100

    

  

• Helsyntetisk multiolja
• Även lämplig som kompressor- och hydraulolja
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura  

desinfektions- och rengöringsmedel
• Smak- och luktneutral

  

NSF H1 reg. nr. 129964

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,84 g/ml
Viskositet (40 °C): 100 mm2/s

120 cm3 CL-patron
1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3770 Hydraulolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 46
DIN 51 502: HLP HC 46
DIN 51 502: VDL HC 46

   

• Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement

• Kompressorolja för skruv- och lamellkompressorer
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura des-

infektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 129962

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 46 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3775 Hydraulolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 32
DIN 51 502: HLP HC 32
DIN 51 502: VDL HC 32

   

• Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement

• Kompressorolja för skruv- och lamellkompres-
sorer

• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 
och oxideringsstabiltet

• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 143597

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 32 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3780 Hydraulolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 68
DIN 51 502: HLP HC 68
DIN 51 502: VDL HC 68

   

• Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement

• Kompressorolja för skruv- och lamellkompressorer
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura des-

infektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 136036

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 66 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3790 Helsyntetisk
sockerupplösningsolja

    

• För lossning av sockeravlagringar och rengöring 
av maskindelar

• Smörjning av fina mekanismer
• Omformningssmörjmedel för förpackningar
• God rengörings- och smörjverkan
• Bra slitage- och korrosionsskydd
• Lukt- och smakneutral emulsion
• Särskilt användbar inom godisindustrin NSF H1 reg. nr. 128470

färglös
vatten
polyglykol

Användningstemperatur: -5 °C ➝ +80 °C
Densitet (20 °C): 1,06 g/ml
Viskositet (40 °C): 20 – 24 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk

OKS 8600
OKS 8601*

BIOlogic Multi-olja

ISO VG 32
DIN 51 502: CLX 32

   

• Universellt användbar, biologiskt nedbrytbar multi-
olja i temperaturområdet upp till 160 °C

• Goda kryp- och smörjegenskaper
• VOC-fri
• silikonfri
• För användning i skogsbruk, lantbruk och vatten-

distribution

  

EU Ecolabel NL/27/008

gulaktig-ljusbrun
ester

Användningstemperatur: -5 °C ➝ +160 °C
Densitet (20 °C): 0,92 g/ml
Viskositet (40 °C): 35 – 40 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
300 ml spray*

Oljor

 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER 

FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3750
OKS 3751*

Vidhäftande smörj-
medel med PTFE

ISO VG 100  
DIN 51 502: CLF HC 100

    

  

• Smörjolja med PTFE
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Mycket bra slitageskydd
• God vidhäftning
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura des-

infektions- och rengöringsmedel
• Smak- och luktneutral

   

OKS 3750: NSF H1 reg. nr. 124383
OKS 3751: NSF H1 reg. nr. 124801

vitaktig
PTFE
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,85 g/ml
Viskositet (40 °C): 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

5 l dunk
400 ml spray*

OKS 3760 Multiolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 100 
DIN 51 502: HLP HC 100
DIN 51 502: VDL HC 100

    

  

• Helsyntetisk multiolja
• Även lämplig som kompressor- och hydraulolja
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura  

desinfektions- och rengöringsmedel
• Smak- och luktneutral

  

NSF H1 reg. nr. 129964

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,84 g/ml
Viskositet (40 °C): 100 mm2/s

120 cm3 CL-patron
1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3770 Hydraulolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 46
DIN 51 502: HLP HC 46
DIN 51 502: VDL HC 46

   

• Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement

• Kompressorolja för skruv- och lamellkompressorer
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura des-

infektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 129962

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 46 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3775 Hydraulolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 32
DIN 51 502: HLP HC 32
DIN 51 502: VDL HC 32

   

• Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement

• Kompressorolja för skruv- och lamellkompres-
sorer

• Långa driftstider på grund av hög temperatur- 
och oxideringsstabiltet

• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 

desinfektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 143597

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 32 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3780 Hydraulolja 
för livsmedelsindustrin

ISO VG 68
DIN 51 502: HLP HC 68
DIN 51 502: VDL HC 68

   

• Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement

• Kompressorolja för skruv- och lamellkompressorer
• Långa driftstider på grund av hög temperatur- och 

oxideringsstabiltet
• Bra slitageskydd
• Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura des-

infektions- och rengöringsmedel

  

NSF H1 reg. nr. 136036

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +135 °C
Densitet (20 °C): 0,83 g/ml
Viskositet (40 °C): 66 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3790 Helsyntetisk
sockerupplösningsolja

    

• För lossning av sockeravlagringar och rengöring 
av maskindelar

• Smörjning av fina mekanismer
• Omformningssmörjmedel för förpackningar
• God rengörings- och smörjverkan
• Bra slitage- och korrosionsskydd
• Lukt- och smakneutral emulsion
• Särskilt användbar inom godisindustrin NSF H1 reg. nr. 128470

färglös
vatten
polyglykol

Användningstemperatur: -5 °C ➝ +80 °C
Densitet (20 °C): 1,06 g/ml
Viskositet (40 °C): 20 – 24 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk

OKS 8600
OKS 8601*

BIOlogic Multi-olja

ISO VG 32
DIN 51 502: CLX 32

   

• Universellt användbar, biologiskt nedbrytbar multi-
olja i temperaturområdet upp till 160 °C

• Goda kryp- och smörjegenskaper
• VOC-fri
• silikonfri
• För användning i skogsbruk, lantbruk och vatten-

distribution

  

EU Ecolabel NL/27/008

gulaktig-ljusbrun
ester

Användningstemperatur: -5 °C ➝ +160 °C
Densitet (20 °C): 0,92 g/ml
Viskositet (40 °C): 35 – 40 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
300 ml spray*

Oljor

www.oks-germany.com
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 SMÖRJFETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING 

VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 400 MoS2-universal- 
högeffektfett

DIN 51 502: KPF2K-30

    

 

• För högbelastade eller stötutsatta rull- och  
glidlager, spindlar och leder

• En MoS2-glidfilm bildas för nedkörningsegen-
skaper

• Slitagehämmande
• Stabil mot åldrande och oxidering
• Universellt användbart högtrycksfett

svart
MoS2
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

120 cm3 CL-patron
80 ml tub
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 402 Rullager-högeffektfett
 

DIN 51 502: K2K-30

    

• För maskinelement som rull- och glidlager, 
spindlar och gejder under normal belastning

• Slitagehämmande
• God tryck- och vattenbeständighet
• Stabil mot åldrande och oxidering
• Multifett
• Även tillgängligt i NLGI-klass 3

beige
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 403 Specialfett vid inverkan 
från havsvatten

DIN 51 502: KP1-2E-20

    

    

• Smörjning av maskinelement vid inverkan från 
vatten resp. havsvatten

• Mycket bra korrosionsskydd
• God vidhäftning
• Väl beprövad i våtdrift och inom kust- och havs-

området
• Lämpligt som vattenpumpsfett

   

brun
EP-additiv
mineralolja
kalciumtvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +80 °C
NLGI-klass: 1 – 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 000 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 404 Högeffekts- och  
högtemperaturfett

DIN 51 502: KP2P-30

    

• För smörjning av högtrycksbelastade rull- och 
glidlager i ett brett temperaturområde

• Slitagehämmande
• God trycktålighet
• God vattenbeständighet
• Stabil mot åldrande och oxidering
• Bra korrosionsskydd
• Modernt fett med brett användningsspektrum

 

ljusfärgad
EP-additiv
mineralolja
polyalfaolefin (PAO)
litiumkomplextvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 410 MoS2-högtrycks- 
långtidsfett 

DIN 51 502: KPF2K-20

    

    

• Långtidssmörjning av tryck- eller stötpåfrestade 
smörjningsställen även vid kallförvaring

• Goda nödkörningsegenskaper
• Mycket bra slitageskydd
• God vattenbeständighet
• Starkt häftande
• För svåra förhållanden i t.ex. valsverk, bygg- och 

jordbruksmaskiner, i gruv- och hamnverksam-
heter

grå
MoS2
Mox-active
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +130 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 185 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 416 Lågtemperatur- och 
höghastighetsfett
  

DIN 51 502: KPE2K-50

    

 

• Smidig konsistens även vid låga temperaturer
• Bra slitageskydd
• Hög dynamisk belastningsbarhet
• Bra korrosionsskydd
• Pålitlig smörjning av transportanordningar och 

spindellager i kylhus
• Lämpligt som instrumentfett

 

Biologisk nedbrytbarhet:
CEC-L-33-A93 21 dagar > 70 %

gul
EP-additiv
delsyntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 15 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 400 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 418 Högtemperaturfett

DIN 51 502: KPF2N-20

    

• Smörjning av glid- och rullager under höga tem-
peraturer

• Långtidssmörjning av fettsmörjningsställen som 
står under inverkan av höga temperaturer

• Bra slitageskydd
• God oxiderings- och åldringstålighet
• Ekonomiskt varmlagerfett utan droppunkt

svart
MoS2
mineralolja
silikat

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 220 mm2/s

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Fett
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 400 MoS2-universal- 
högeffektfett

DIN 51 502: KPF2K-30

    

 

• För högbelastade eller stötutsatta rull- och  
glidlager, spindlar och leder

• En MoS2-glidfilm bildas för nedkörningsegen-
skaper

• Slitagehämmande
• Stabil mot åldrande och oxidering
• Universellt användbart högtrycksfett

svart
MoS2
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

120 cm3 CL-patron
80 ml tub
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 402 Rullager-högeffektfett
 

DIN 51 502: K2K-30

    

• För maskinelement som rull- och glidlager, 
spindlar och gejder under normal belastning

• Slitagehämmande
• God tryck- och vattenbeständighet
• Stabil mot åldrande och oxidering
• Multifett
• Även tillgängligt i NLGI-klass 3

beige
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 403 Specialfett vid inverkan 
från havsvatten

DIN 51 502: KP1-2E-20

    

    

• Smörjning av maskinelement vid inverkan från 
vatten resp. havsvatten

• Mycket bra korrosionsskydd
• God vidhäftning
• Väl beprövad i våtdrift och inom kust- och havs-

området
• Lämpligt som vattenpumpsfett

   

brun
EP-additiv
mineralolja
kalciumtvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +80 °C
NLGI-klass: 1 – 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 000 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 404 Högeffekts- och  
högtemperaturfett

DIN 51 502: KP2P-30

    

• För smörjning av högtrycksbelastade rull- och 
glidlager i ett brett temperaturområde

• Slitagehämmande
• God trycktålighet
• God vattenbeständighet
• Stabil mot åldrande och oxidering
• Bra korrosionsskydd
• Modernt fett med brett användningsspektrum

 

ljusfärgad
EP-additiv
mineralolja
polyalfaolefin (PAO)
litiumkomplextvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 410 MoS2-högtrycks- 
långtidsfett 

DIN 51 502: KPF2K-20

    

    

• Långtidssmörjning av tryck- eller stötpåfrestade 
smörjningsställen även vid kallförvaring

• Goda nödkörningsegenskaper
• Mycket bra slitageskydd
• God vattenbeständighet
• Starkt häftande
• För svåra förhållanden i t.ex. valsverk, bygg- och 

jordbruksmaskiner, i gruv- och hamnverksam-
heter

grå
MoS2
Mox-active
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +130 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 185 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 416 Lågtemperatur- och 
höghastighetsfett
  

DIN 51 502: KPE2K-50

    

 

• Smidig konsistens även vid låga temperaturer
• Bra slitageskydd
• Hög dynamisk belastningsbarhet
• Bra korrosionsskydd
• Pålitlig smörjning av transportanordningar och 

spindellager i kylhus
• Lämpligt som instrumentfett

 

Biologisk nedbrytbarhet:
CEC-L-33-A93 21 dagar > 70 %

gul
EP-additiv
delsyntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 15 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 400 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 418 Högtemperaturfett

DIN 51 502: KPF2N-20

    

• Smörjning av glid- och rullager under höga tem-
peraturer

• Långtidssmörjning av fettsmörjningsställen som 
står under inverkan av höga temperaturer

• Bra slitageskydd
• God oxiderings- och åldringstålighet
• Ekonomiskt varmlagerfett utan droppunkt

svart
MoS2
mineralolja
silikat

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 220 mm2/s

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Fett
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OKS 420 Högtemperatur- 
multifett 

DIN 51 502: KP1-2P-10

    

  

• Rull- och glidlager, långsamroterande drev och 
kedjor vid höga temperaturer, stöt- och tryckbe-
lastningar eller vatteninflytande

• Extremt stöt- och trycktåligt
• Bra slitageskydd
• Starkt häftande
• Universellt användbart vid höga krav

  

beige
Mox-active
mineralolja
polykarbamid

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 1 – 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 490 mm2/s

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 422 Universalfett för  
långtidssmörjning

DIN 51 502: KPHC2N-40

    

    

• För rull- och glidlager och spindlar vid extrema 
temperaturer eller höga hastigheter

• Extremt stöt- och trycktåligt
• Mycket bra slitageskydd
• Långa eftersmörjningsintervaller
• Kan användas utanför de normala användnings-

intervallen
• För spindellagersmörjning på verktygsmaskiner

    

ljusfärgad
EP-additiv
polyalfaolefin (PAO)
bariumkomplextvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +140 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 800 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 50 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 400 N

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 424 Syntetiskt  
högtemperaturfett

DIN 51 502: KHC1-2S-30

    

  

• För rull- och glidlager vid höga temperaturer och 
höga belastningar

• God temperaturtålighet
• God kompatibilitet med plast och elastomer
• God tålighet mot aggressiva miljöpåverkningar
• Lämpligt för smörjning av avgasfläktar

  

crèmefärgad
polyalfaolefin (PAO)
polykarbamid

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 1 – 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 400 mm2/s
VKA-test (svetslast): 1 800 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat 

OKS 425 Syntetiskt långtidsfett
 

DIN 51 502: KPHC2K-50

    

    

• Långtidssmörjning eller For-Life-smörjning av 
maskinelement som är utsatta för höga tryck och 
höga temperaturer

• Mycket bra slitageskydd
• För höga hastigheter
• God temperaturtålighet
• Spindellagersmörjning

    

beige 
EP-additiv
polyalfaolefin (PAO)
Spec. kalciumtvål

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +130 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 400 N

400 ml patron
1 kg burk

OKS 427 Växellåds- och lagerfett

DIN 51 502: GP0/00P-10

    

 

• För relativt långsamtgående drev, alternativt för 
oljesmörjning

• Smörjning av driv- och transportkedjor, rull- och 
glidlager

• För höga tryck, även vid stötartade belastningar
• Minimering av läckageförlusterna vid jämförelse 

med oljesmörjning
• Mycket bra slitageskydd

   

brunaktig
mineralolja
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemperatur: -15 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 0 – 00
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 490 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 428 Flytande växellådsfett, 
syntetiskt

DIN 51 502: GPPG00K-40

    

• För högbelastade drev utomhus och/eller låga 
temperaturer och snett eller diagonalt stående 
axlar, även vid ej oljetäta växellådsutföranden

• För glidlager med litet spel eller höga hastigheter
• För höga tryck, även vid stötartade belastningar

brun 
EP-additiv
polyglykol
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 00
DN-värde (dm x n): 600 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 120 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 000 N

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 432 Hetlagerfett

DIN 51 502: KP2R-20

  

• För rull- och glidlager och liknande komponenter 
vid höga temperaturer och höga belastningar

• Mycket bra slitageskydd
• God oxiderings- och åldringstålighet
• God trycktålighet
• Upprätthåller smörjningen även vid höga tem-

peraturer

 

brun
EP-additiv
mineralolja
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +190 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 200 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 230 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

Fett

 SMÖRJFETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING 

VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
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OKS 420 Högtemperatur- 
multifett 

DIN 51 502: KP1-2P-10

    

  

• Rull- och glidlager, långsamroterande drev och 
kedjor vid höga temperaturer, stöt- och tryckbe-
lastningar eller vatteninflytande

• Extremt stöt- och trycktåligt
• Bra slitageskydd
• Starkt häftande
• Universellt användbart vid höga krav

  

beige
Mox-active
mineralolja
polykarbamid

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 1 – 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 490 mm2/s

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 422 Universalfett för  
långtidssmörjning

DIN 51 502: KPHC2N-40

    

    

• För rull- och glidlager och spindlar vid extrema 
temperaturer eller höga hastigheter

• Extremt stöt- och trycktåligt
• Mycket bra slitageskydd
• Långa eftersmörjningsintervaller
• Kan användas utanför de normala användnings-

intervallen
• För spindellagersmörjning på verktygsmaskiner

    

ljusfärgad
EP-additiv
polyalfaolefin (PAO)
bariumkomplextvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +140 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 800 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 50 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 400 N

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 424 Syntetiskt  
högtemperaturfett

DIN 51 502: KHC1-2S-30

    

  

• För rull- och glidlager vid höga temperaturer och 
höga belastningar

• God temperaturtålighet
• God kompatibilitet med plast och elastomer
• God tålighet mot aggressiva miljöpåverkningar
• Lämpligt för smörjning av avgasfläktar

  

crèmefärgad
polyalfaolefin (PAO)
polykarbamid

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 1 – 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 400 mm2/s
VKA-test (svetslast): 1 800 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat 

OKS 425 Syntetiskt långtidsfett
 

DIN 51 502: KPHC2K-50

    

    

• Långtidssmörjning eller For-Life-smörjning av 
maskinelement som är utsatta för höga tryck och 
höga temperaturer

• Mycket bra slitageskydd
• För höga hastigheter
• God temperaturtålighet
• Spindellagersmörjning

    

beige 
EP-additiv
polyalfaolefin (PAO)
Spec. kalciumtvål

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +130 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 400 N

400 ml patron
1 kg burk

OKS 427 Växellåds- och lagerfett

DIN 51 502: GP0/00P-10

    

 

• För relativt långsamtgående drev, alternativt för 
oljesmörjning

• Smörjning av driv- och transportkedjor, rull- och 
glidlager

• För höga tryck, även vid stötartade belastningar
• Minimering av läckageförlusterna vid jämförelse 

med oljesmörjning
• Mycket bra slitageskydd

   

brunaktig
mineralolja
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemperatur: -15 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 0 – 00
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 490 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 428 Flytande växellådsfett, 
syntetiskt

DIN 51 502: GPPG00K-40

    

• För högbelastade drev utomhus och/eller låga 
temperaturer och snett eller diagonalt stående 
axlar, även vid ej oljetäta växellådsutföranden

• För glidlager med litet spel eller höga hastigheter
• För höga tryck, även vid stötartade belastningar

brun 
EP-additiv
polyglykol
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 00
DN-värde (dm x n): 600 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 120 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 000 N

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 432 Hetlagerfett

DIN 51 502: KP2R-20

  

• För rull- och glidlager och liknande komponenter 
vid höga temperaturer och höga belastningar

• Mycket bra slitageskydd
• God oxiderings- och åldringstålighet
• God trycktålighet
• Upprätthåller smörjningen även vid höga tem-

peraturer

 

brun
EP-additiv
mineralolja
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +190 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 200 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 230 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 800 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

Fett
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OKS 433 Långtids-högtrycksfett
 

DIN 51 502: KP2K-20

    

• För glid- och rullager vid höga tryck
• EP-additivering
• Bra slitageskydd
• God oxiderings- och åldringstålighet
• För högbelastade och koniska rullager, t.ex. vid 

valsrustningar, varm- och kallskärningsanlägg-
ningar, kulisstenar och spindlar

 

rödbrun
EP-additiv
mineralolja
litiumtvål 

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 185 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 450
OKS 451*

Kedje- och vidhäftande 
smörjmedel, 
transparent

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320

    

  

• För snabbgående kedjor och andra maskinele-
ment, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv 
påverkan

• Med extrem krypförmåga
• Starkt häftande, tål centrifugalkrafter
• Mycket bra slitageskydd
• Vattenbeständig
• Smörjning av böjliga drivenheter

   

brun-transparent
Mox-active
vidhäftningsförbättrare
syntetisk olja

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: ej relevant
DN-värde (dm x n): ej relevant
Grundoljeviskositet (40 °C): 300 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 400 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 464 Elektriskt ledande  
rullagerfett

DIN 51 502: KHC2N-40

 

• Speicalfett för långtidssmörjning av rull- och 
glidlager för undvikande av elektrostatisk upp-
laddning

• God oxiderings- och åldringstålighet i rullager 
• För lager i elmotorer, foliesträckningsanlägg-

ningar, folietryckmaskiner, etc.

    

svart
kol
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 150 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift
Spec. motstånd: max. 10 000 Ω*cm

400 ml patron
1 kg burk

OKS 468

 

Plast- och elastomer-
smörjmedel

  

• Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/
metall-kombinationer

• God kompatibilitet med elastomer och plast
• EPDM-tålig
• Silikonfri, starkt häftande
• Smak- och luktneutral

  

NSF H1 reg. nr. 135591

färglös
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: ingen uppgift
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 700 mm²/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk
5 kg dunk

OKS 469 Plast- och elastomer-
smörjmedel

  

• Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/
metall-kombinationer

• God kompatibilitet med elastomer och plast
• Silikonfri, starkt häftande
• Påverkar inte ölets skumning
• Smak- och luktneutral

  

NSF H1 reg. nr. 131380
Ölskumstålighet testad

färglös-transparent
polyalfaolefin (PAO)
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 400 mm²/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk

OKS 470
OKS 471*

Vitt allround- 
högeffektfett 

DIN 51 502: KF2K-30

    

 

• För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar 
och gejder när mörka smörjmedel inte kan 
användas

• Goda tryckegenskaper
• Slitagehämmande
• Stabil mot åldrande och oxidering 
• Vattenbeständig 

 

OKS 470: NSF H2 reg. nr. 137707

vit
vitt fast smörjmedel
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2 
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): ca 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

80 ml tub
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat
400 ml spray*

OKS 472 Lågtemperaturfett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KHC1K-40

    

• Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel 
och höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid 
låga eftermoment

• Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70 °C
• Slitagehämmande
• God åldrings- och oxideringstålighet
• För lager i kylhus, glassfabriker, etc.

    

NSF H1 reg. nr. 135749

vit
polyalfaolefin (PAO)
ester
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 800 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Fett

 SMÖRJFETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING 

VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
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OKS 433 Långtids-högtrycksfett
 

DIN 51 502: KP2K-20

    

• För glid- och rullager vid höga tryck
• EP-additivering
• Bra slitageskydd
• God oxiderings- och åldringstålighet
• För högbelastade och koniska rullager, t.ex. vid 

valsrustningar, varm- och kallskärningsanlägg-
ningar, kulisstenar och spindlar

 

rödbrun
EP-additiv
mineralolja
litiumtvål 

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 185 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 450
OKS 451*

Kedje- och vidhäftande 
smörjmedel, 
transparent

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320

    

  

• För snabbgående kedjor och andra maskinele-
ment, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv 
påverkan

• Med extrem krypförmåga
• Starkt häftande, tål centrifugalkrafter
• Mycket bra slitageskydd
• Vattenbeständig
• Smörjning av böjliga drivenheter

   

brun-transparent
Mox-active
vidhäftningsförbättrare
syntetisk olja

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: ej relevant
DN-värde (dm x n): ej relevant
Grundoljeviskositet (40 °C): 300 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 400 N

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 464 Elektriskt ledande  
rullagerfett

DIN 51 502: KHC2N-40

 

• Speicalfett för långtidssmörjning av rull- och 
glidlager för undvikande av elektrostatisk upp-
laddning

• God oxiderings- och åldringstålighet i rullager 
• För lager i elmotorer, foliesträckningsanlägg-

ningar, folietryckmaskiner, etc.

    

svart
kol
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 150 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift
Spec. motstånd: max. 10 000 Ω*cm

400 ml patron
1 kg burk

OKS 468

 

Plast- och elastomer-
smörjmedel

  

• Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/
metall-kombinationer

• God kompatibilitet med elastomer och plast
• EPDM-tålig
• Silikonfri, starkt häftande
• Smak- och luktneutral

  

NSF H1 reg. nr. 135591

färglös
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: ingen uppgift
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 700 mm²/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk
5 kg dunk

OKS 469 Plast- och elastomer-
smörjmedel

  

• Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/
metall-kombinationer

• God kompatibilitet med elastomer och plast
• Silikonfri, starkt häftande
• Påverkar inte ölets skumning
• Smak- och luktneutral

  

NSF H1 reg. nr. 131380
Ölskumstålighet testad

färglös-transparent
polyalfaolefin (PAO)
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -25 °C ➝ +150 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 400 mm²/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk

OKS 470
OKS 471*

Vitt allround- 
högeffektfett 

DIN 51 502: KF2K-30

    

 

• För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar 
och gejder när mörka smörjmedel inte kan 
användas

• Goda tryckegenskaper
• Slitagehämmande
• Stabil mot åldrande och oxidering 
• Vattenbeständig 

 

OKS 470: NSF H2 reg. nr. 137707

vit
vitt fast smörjmedel
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2 
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): ca 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

80 ml tub
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat
400 ml spray*

OKS 472 Lågtemperaturfett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KHC1K-40

    

• Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel 
och höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid 
låga eftermoment

• Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70 °C
• Slitagehämmande
• God åldrings- och oxideringstålighet
• För lager i kylhus, glassfabriker, etc.

    

NSF H1 reg. nr. 135749

vit
polyalfaolefin (PAO)
ester
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 800 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Fett
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OKS 473 Flytande fett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KPHC00K-40

    

• För kapslade drev, rull- och glidlager, leder eller 
kedjor, när smörjning skall ske med fett

• Även för högre varvtal, litet lagerspel eller litet 
växellådsfriutrymme

• Slitagehämmande
• Vattenbeständig
• Lämplig för att matas via centralsmörjningsan-

läggningar

   

NSF H1 reg. nr. 140485

ljusgul
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 0 – 00
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 160 mm2/s

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 475 Högeffektfett 

DIN 51 502: KFHC2K-60

    

• För lager med lågt lagerspel och höga varvtal, 
vid låga och höga temperaturer samt för lager 
med låga eftermoment

• Bra slitageskydd genom PTFE
• För smörjning av komponenter i GFK
• För snabbroterande lager inom textilindustrin, i 

påfyllnings- och förpackningsmaskiner

    

NSF H2 reg. nr. 137708

beige
PTFE
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemperatur: -60 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): ca 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
170 kg fat

OKS 476 Multifett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KP2K-30

    

 

• För rull- och glidlager och andra maskinelement
• Beständigt mot kall- och varmvatten samt desin-

fektions- och rengöringsmedel
• Oxideringstålig
• Slitagehämmande
• Universellt användbart multifett för livsmedels-

industrin

 

NSF H1 reg. nr. 137619

vit
delsyntetisk olja
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +110 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 240 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 200 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 477 Kranfett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: MHC3N-10

    

• Tätsmörjning av anpassade glidytor
• Smörjning av plaster och elastomerer
• Smörjning av långsamtgående lager
• Starkt häftande, god tätning
• Beständigt mot vatten och vattenånga
• Påverkar inte ölets skumning
• Kan även användas som tätningsfett

 

NSF H1 reg. nr. 135750   
Ölskumstålighet testad

beige
polyalfaolefin (PAO)
silikat

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +140 °C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 600 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

80 ml tub
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 479 Högtemperaturfett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KPHC1K-30

   

• Smörjning av rull- och glidlager vid förhöjda 
användningstemperaturer

• God fästförmåga på metallytor
• Beständigt mot varm- och kallvatten, vatten-

ånga, vattenalkaliska och sura desinfektions- 
och rengöringsmedel

• God oxiderings- och åldringstålighet
• För alla områden inom livsmedels-, dryckes- och 

läkemedelsindustrin

  

NSF H1 reg. nr. 135675 

beige
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -35 °C ➝ 
+120 °C/+160 °C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 360 mm2/s

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk

OKS 480
OKS 481*

Vattenbeständigt hög-
trycksfett för livsmed-
elsindustrin

DIN 51 502: KPHC2P-30

   

• För högbelastade rull- och glidlager inom livs-
medelsindustrin

• Mycket god beständighet mot varm- och kallvat-
ten samt desinfektions- och rengöringsmedel

• Mycket bra korrosionsskydd
• Hög viskositets-, temperatur- och oxiderings-

stabilitet

  

OKS 480: NSF H1 reg. nr. 148971
OKS 481: NSF H1 reg. nr. 153878

crèmefärgad
polyalfaolefin (PAO)
kalcium-sulfonat-komplextvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 490 Kugghjulsfett, sprutbart

DIN 51 502: OGPF0S-30

   

• För drev med mycket höga tryck och höga peri-
ferihastigheter

• Smörjning av styrningar och glidskenor
• Mycket god trycktålighet på grund av EP-additiv 

och fasta smörjmedel
• Skyddar kugghjulsflankerna även vid långa efter-

smörjningsintervaller

     

svart
grafit (ultrafint)
EP-additiv
mineralolja
aluminiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +220 °C
NLGI-klass: 0
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 000 mm2/s
VKA-test (svetslast): ca 6 500 N 
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

Fett

 SMÖRJFETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING 

VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
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OKS 473 Flytande fett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KPHC00K-40

    

• För kapslade drev, rull- och glidlager, leder eller 
kedjor, när smörjning skall ske med fett

• Även för högre varvtal, litet lagerspel eller litet 
växellådsfriutrymme

• Slitagehämmande
• Vattenbeständig
• Lämplig för att matas via centralsmörjningsan-

läggningar

   

NSF H1 reg. nr. 140485

ljusgul
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -45 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 0 – 00
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 160 mm2/s

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 475 Högeffektfett 

DIN 51 502: KFHC2K-60

    

• För lager med lågt lagerspel och höga varvtal, 
vid låga och höga temperaturer samt för lager 
med låga eftermoment

• Bra slitageskydd genom PTFE
• För smörjning av komponenter i GFK
• För snabbroterande lager inom textilindustrin, i 

påfyllnings- och förpackningsmaskiner

    

NSF H2 reg. nr. 137708

beige
PTFE
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemperatur: -60 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1 000 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): ca 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
170 kg fat

OKS 476 Multifett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KP2K-30

    

 

• För rull- och glidlager och andra maskinelement
• Beständigt mot kall- och varmvatten samt desin-

fektions- och rengöringsmedel
• Oxideringstålig
• Slitagehämmande
• Universellt användbart multifett för livsmedels-

industrin

 

NSF H1 reg. nr. 137619

vit
delsyntetisk olja
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +110 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 240 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 200 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 477 Kranfett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: MHC3N-10

    

• Tätsmörjning av anpassade glidytor
• Smörjning av plaster och elastomerer
• Smörjning av långsamtgående lager
• Starkt häftande, god tätning
• Beständigt mot vatten och vattenånga
• Påverkar inte ölets skumning
• Kan även användas som tätningsfett

 

NSF H1 reg. nr. 135750   
Ölskumstålighet testad

beige
polyalfaolefin (PAO)
silikat

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +140 °C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 600 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

80 ml tub
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 479 Högtemperaturfett 
för livsmedelsindustrin

DIN 51 502: KPHC1K-30

   

• Smörjning av rull- och glidlager vid förhöjda 
användningstemperaturer

• God fästförmåga på metallytor
• Beständigt mot varm- och kallvatten, vatten-

ånga, vattenalkaliska och sura desinfektions- 
och rengöringsmedel

• God oxiderings- och åldringstålighet
• För alla områden inom livsmedels-, dryckes- och 

läkemedelsindustrin

  

NSF H1 reg. nr. 135675 

beige
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -35 °C ➝ 
+120 °C/+160 °C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 500 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 360 mm2/s

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk

OKS 480
OKS 481*

Vattenbeständigt hög-
trycksfett för livsmed-
elsindustrin

DIN 51 502: KPHC2P-30

   

• För högbelastade rull- och glidlager inom livs-
medelsindustrin

• Mycket god beständighet mot varm- och kallvat-
ten samt desinfektions- och rengöringsmedel

• Mycket bra korrosionsskydd
• Hög viskositets-, temperatur- och oxiderings-

stabilitet

  

OKS 480: NSF H1 reg. nr. 148971
OKS 481: NSF H1 reg. nr. 153878

crèmefärgad
polyalfaolefin (PAO)
kalcium-sulfonat-komplextvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s

120 cm3 CL-patron
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 490 Kugghjulsfett, sprutbart

DIN 51 502: OGPF0S-30

   

• För drev med mycket höga tryck och höga peri-
ferihastigheter

• Smörjning av styrningar och glidskenor
• Mycket god trycktålighet på grund av EP-additiv 

och fasta smörjmedel
• Skyddar kugghjulsflankerna även vid långa efter-

smörjningsintervaller

     

svart
grafit (ultrafint)
EP-additiv
mineralolja
aluminiumtvål

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +220 °C
NLGI-klass: 0
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 000 mm2/s
VKA-test (svetslast): ca 6 500 N 
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

Fett
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OKS 491 Kugghjulsspray, torr

  

• Torrsmörjning av långsamt roterande, öppna 
kugghjul, stålvajrar etc., som är utsatta för höga 
tryck, damm eller korrosiv påverkan, som t.ex. 
utomhus

• Förhindrar att damm och smuts fastnar

 

svart
grafit
bitumen
mineralolja
naturliga hartser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +100 °C 400 ml spray

OKS 495 Vidhäftande  
smörjmedel

DIN 51 502: OGPF1S-30

    

 

• Grundning av högbelastade kugghjulsflanker och 
glidytor

• Inloppssmörjning för undvikande av skador
• Mycket god trycktålighet
• För smörjning av lyftspindlar inom bil- och järn-

vägsteknik
• Kuggstångssmörjning av transportanordningar

 

svart
grafit
EP-additiv
mineralolja
syntetisk olja
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 500 mm2/s
VKA-test (svetslast): 4 200 N
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1110
OKS 1111*

Multi-silikonfett

DIN 51 502: MSI3S-40

 

• För armaturer, tätningar och plastdelar
• Mediabeständig
• Mycket god kompatibilitet med plast
• Torkar eller blöder inte
• Starkt häftande, lukt- och smakneutral
• Mångsidigt användbart silikonfett

   

OKS 1110: NSF H1 reg. nr. 124381
KTW TZW: KA 0432/15

transparent
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ej relevant
Grundoljeviskositet (40 °C): 9 500 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

4 g tub
10 ml tub
80 ml tub
400 ml patron
500 g burk
1 kg burk
5 kg / 25 kg dunk
180 kg fat
400 ml spray*

OKS 1112 Silikonfett  
för vakuumkranar

DIN 51 502: MSI3S-30

 

• För smörjning av slider och kranar
• Mycket god medietålighet, t.ex. mot kallt och 

varmt vatten, aceton, etanol, etylenglykol, glyce-
rin och metanol

• Mycket god vidhäftning och tätning
• Används i vakuumanläggningar och laboratorie-

utrustningar

   

transparent 
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 000 mm2/s
Förångningsförlust (24h/200 °C): <3,0 vikt-%

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1133 Lågtemperatur- 
silikonfett

DIN 51 502: KSI2S-70

    

• Smörjning av rull- och glidlager, bowdenwirar 
och armaturer

• Neutralt gentemot plaster och elastomerer
• Smörjning av elmotorer, drivningar, styranlägg-

ningar under arktiska förhållanden

  

beige
silikonolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -73 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 200 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 1 200 N

80 ml tub
500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1140 Högtemperatur- 
silikonfett

DIN 51 502: KFSI2U-20

 

• För långsamtgående maskiner vid extremt höga 
temperaturer

• Minimala förångningsförluster
• För lager på brännugnar, härdningsugnar, bage-

rimaskiner, torktunnlar, gjuterimaskiner, pann-
eldningsanläggingar, plastbearbetningsmaskiner 
eller svets- och lödmaskiner osv.

 

svart
silikonolja
specialsot

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +290 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 75 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 100 N

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1144 Universal-silikonfett

DIN 51 502: KSI2S-40

    

• För lager vid skiftande temperaturpåfrestningar 
och medelhöga hastigheter

• God oxiderings- och åldringstålighet
• Neutralt gentemot plaster och elastomerer
• Smörjning av små lager, t.ex. till turboladdare, 

fläktar, vattenpumpar, tvättmaskiner och tork-
tumlare

  

beige
silikonolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (25 °C): 125 mm2/s
VKA-test (svetslast): 1 100 N

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1149 Silikonfett med PTFE
 

DIN 51 502: KFSI2-3R-50

   

• Smörjning av plast/plast-, plast/metall- och elasto-
mer/metall-kombinationer under små till medel-
stora lagerbelastningar och hastigheter

• Större användningstemperaturområde och bra låg-
temperatursegenskaper

• Hög oxideringstålighet
• Mycket bra korrosionsskydd

  

vit
PTFE
silikonolja
litiumkomplextvål

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +180 °C
NLGI-klass: 2 – 3
Grundoljeviskositet (25 °C): 200 mm2/s

400 ml patron
500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Fett

 SMÖRJFETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING 

VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
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OKS 491 Kugghjulsspray, torr

  

• Torrsmörjning av långsamt roterande, öppna 
kugghjul, stålvajrar etc., som är utsatta för höga 
tryck, damm eller korrosiv påverkan, som t.ex. 
utomhus

• Förhindrar att damm och smuts fastnar

 

svart
grafit
bitumen
mineralolja
naturliga hartser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +100 °C 400 ml spray

OKS 495 Vidhäftande  
smörjmedel

DIN 51 502: OGPF1S-30

    

 

• Grundning av högbelastade kugghjulsflanker och 
glidytor

• Inloppssmörjning för undvikande av skador
• Mycket god trycktålighet
• För smörjning av lyftspindlar inom bil- och järn-

vägsteknik
• Kuggstångssmörjning av transportanordningar

 

svart
grafit
EP-additiv
mineralolja
syntetisk olja
aluminiumkomplextvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 500 mm2/s
VKA-test (svetslast): 4 200 N
FZG-skadesteg: Kraftsteg >12

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1110
OKS 1111*

Multi-silikonfett

DIN 51 502: MSI3S-40

 

• För armaturer, tätningar och plastdelar
• Mediabeständig
• Mycket god kompatibilitet med plast
• Torkar eller blöder inte
• Starkt häftande, lukt- och smakneutral
• Mångsidigt användbart silikonfett

   

OKS 1110: NSF H1 reg. nr. 124381
KTW TZW: KA 0432/15

transparent
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ej relevant
Grundoljeviskositet (40 °C): 9 500 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

4 g tub
10 ml tub
80 ml tub
400 ml patron
500 g burk
1 kg burk
5 kg / 25 kg dunk
180 kg fat
400 ml spray*

OKS 1112 Silikonfett  
för vakuumkranar

DIN 51 502: MSI3S-30

 

• För smörjning av slider och kranar
• Mycket god medietålighet, t.ex. mot kallt och 

varmt vatten, aceton, etanol, etylenglykol, glyce-
rin och metanol

• Mycket god vidhäftning och tätning
• Används i vakuumanläggningar och laboratorie-

utrustningar

   

transparent 
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 000 mm2/s
Förångningsförlust (24h/200 °C): <3,0 vikt-%

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1133 Lågtemperatur- 
silikonfett

DIN 51 502: KSI2S-70

    

• Smörjning av rull- och glidlager, bowdenwirar 
och armaturer

• Neutralt gentemot plaster och elastomerer
• Smörjning av elmotorer, drivningar, styranlägg-

ningar under arktiska förhållanden

  

beige
silikonolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -73 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 200 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 1 200 N

80 ml tub
500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1140 Högtemperatur- 
silikonfett

DIN 51 502: KFSI2U-20

 

• För långsamtgående maskiner vid extremt höga 
temperaturer

• Minimala förångningsförluster
• För lager på brännugnar, härdningsugnar, bage-

rimaskiner, torktunnlar, gjuterimaskiner, pann-
eldningsanläggingar, plastbearbetningsmaskiner 
eller svets- och lödmaskiner osv.

 

svart
silikonolja
specialsot

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +290 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 75 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 100 N

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1144 Universal-silikonfett

DIN 51 502: KSI2S-40

    

• För lager vid skiftande temperaturpåfrestningar 
och medelhöga hastigheter

• God oxiderings- och åldringstålighet
• Neutralt gentemot plaster och elastomerer
• Smörjning av små lager, t.ex. till turboladdare, 

fläktar, vattenpumpar, tvättmaskiner och tork-
tumlare

  

beige
silikonolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +200 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (25 °C): 125 mm2/s
VKA-test (svetslast): 1 100 N

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 1149 Silikonfett med PTFE
 

DIN 51 502: KFSI2-3R-50

   

• Smörjning av plast/plast-, plast/metall- och elasto-
mer/metall-kombinationer under små till medel-
stora lagerbelastningar och hastigheter

• Större användningstemperaturområde och bra låg-
temperatursegenskaper

• Hög oxideringstålighet
• Mycket bra korrosionsskydd

  

vit
PTFE
silikonolja
litiumkomplextvål

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +180 °C
NLGI-klass: 2 – 3
Grundoljeviskositet (25 °C): 200 mm2/s

400 ml patron
500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

Fett

www.oks-germany.com
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 1155 Vidhäftnings-silikonfett

DIN 51 502: MSI2R-60

    

  

• För glidställen mellan gummi och metaller eller 
plaster vid låga hastigheter

• Mycket god oxiderings- och åldringstålighet
• Neutralt gentemot plaster och elastomerer 
• Starkt häftande, god tätning
• För O-ringar i pneumatiska anläggningar till 

bromssystem

   

beige
silikonolja
ester
litiumtvål

Användningstemperatur: -65 °C ➝ +175 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4100 MoS2-maxtryckfett

DIN 51 502: KPF2K-20

    

• För långsamroterande rull- och glidlager vid 
mycket hög, även chockartad belastning

• Goda nödkörningsegenskaper genom MoS2-
glidfilm

• Mycket bra slitageskydd
• God vattenbeständighet, även vid stora vatten-

mängder
• Starkt häftande 
• För svåra driftsförhållanden, t.ex. i stenkrossar

svart
MoS2
grafit
mineralolja
litium-kalcium-tvål

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 100 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 020 mm2/s
VKA-test (svetslast): > 4 000 N

400 ml patron
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4200 Syntetiskt högtempera-
tur-lagerfett 
med MoS2

DIN 51 502: KHCF2R-10

  

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager under 
höga temperaturer

• Extremt stöt- och trycktåligt
• Mycket bra slitageskydd
• Funktionssäkert över ett brett temperaturområde
• För fläktar, utblås, autoklaverare, torrugnar och 

anläggningar i smältverk och stålverk

 

svart
MoS2
Mox-active
polyalfaolefin (PAO)
speciell mineralolja
bentonit

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +180 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 220 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat 

OKS 4210 Högtemperaturfett

DIN 51 502: KFFK2U-20

    

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager under 
extremt höga temperaturer

• Vatten- vattenång- och kemikaliebeständigt
• Mycket bra slitageskydd
• Utmärkt kompatibilitet med plast och elastomer
• För lager i bränn- och torkugnar, beredaranlägg-

ningar, löp- och transportrullar i tunnelugnar

    

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +280 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 510 mm2/s
VKA-test (svetslast): 9 000 N

800 g patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4220 Maxtemperatur- 
lagerfett

DIN 51 502: KFFK2U-20

     

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager.
• Utmärkt temperaturtålighet 
• Mycket god medietålighet 
• Utmärkt kompatibilitet med plast och elastomer
• Mycket god vatten- och vattenångtålighet
• Mycket bra slitageskydd

    

NSF H1 reg. nr. 124380

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +280 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 510 mm2/s
VKA-test (svetslast): >10 000 N

40 ml tub
800 g patron
500 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4240 Specialfett  
för utkastarstift

DIN 51 502: MFFK2U-20

    

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager under 
extremt höga temperaturer och aggressiva 
media

• Beständigt mot plaster eller elastomerer
• Utmärkt temperaturtålighet
• För smörjning av utkastarstift inom plastindustrin

   

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +300 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 440 mm2/s
VKA-test (svetslast): 4 800 N

250 g dispenser
1 kg burk

OKS VP980 Smörjmedel  
för elektriska kontakter

DIN 51 502: MHC2P-50

    

• Smörjning av elektriska glidkontakter av materi-
alkombinationerna Cu/Cu, Cu/Ag eller plast/plast 
inom ett brett temperaturområde

• Användning som dämpningsfett för bilomkopp-
lare, vid fettsmorda smådrev, på lastfrånskiljare i 
mellanspänningsanläggningar

• Beständigt mot vattenånga samt varm- och kall-
vatten. Ljuddämpande, oxideringståligt, slitage-
hämmande, åldringsstabilt

   

beige
polyalfaolefin (PAO)
polykarbamid

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 2
Grundoljeviskositet (40 °C): 32 mm2/s

250 g tub

Fett

 SMÖRJFETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING 
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 1155 Vidhäftnings-silikonfett

DIN 51 502: MSI2R-60

    

  

• För glidställen mellan gummi och metaller eller 
plaster vid låga hastigheter

• Mycket god oxiderings- och åldringstålighet
• Neutralt gentemot plaster och elastomerer 
• Starkt häftande, god tätning
• För O-ringar i pneumatiska anläggningar till 

bromssystem

   

beige
silikonolja
ester
litiumtvål

Användningstemperatur: -65 °C ➝ +175 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Grundoljeviskositet (40 °C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4100 MoS2-maxtryckfett

DIN 51 502: KPF2K-20

    

• För långsamroterande rull- och glidlager vid 
mycket hög, även chockartad belastning

• Goda nödkörningsegenskaper genom MoS2-
glidfilm

• Mycket bra slitageskydd
• God vattenbeständighet, även vid stora vatten-

mängder
• Starkt häftande 
• För svåra driftsförhållanden, t.ex. i stenkrossar

svart
MoS2
grafit
mineralolja
litium-kalcium-tvål

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +120 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 100 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 1 020 mm2/s
VKA-test (svetslast): > 4 000 N

400 ml patron
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4200 Syntetiskt högtempera-
tur-lagerfett 
med MoS2

DIN 51 502: KHCF2R-10

  

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager under 
höga temperaturer

• Extremt stöt- och trycktåligt
• Mycket bra slitageskydd
• Funktionssäkert över ett brett temperaturområde
• För fläktar, utblås, autoklaverare, torrugnar och 

anläggningar i smältverk och stålverk

 

svart
MoS2
Mox-active
polyalfaolefin (PAO)
speciell mineralolja
bentonit

Användningstemperatur: -10 °C ➝ +180 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 220 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat 

OKS 4210 Högtemperaturfett

DIN 51 502: KFFK2U-20

    

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager under 
extremt höga temperaturer

• Vatten- vattenång- och kemikaliebeständigt
• Mycket bra slitageskydd
• Utmärkt kompatibilitet med plast och elastomer
• För lager i bränn- och torkugnar, beredaranlägg-

ningar, löp- och transportrullar i tunnelugnar

    

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +280 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 510 mm2/s
VKA-test (svetslast): 9 000 N

800 g patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4220 Maxtemperatur- 
lagerfett

DIN 51 502: KFFK2U-20

     

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager.
• Utmärkt temperaturtålighet 
• Mycket god medietålighet 
• Utmärkt kompatibilitet med plast och elastomer
• Mycket god vatten- och vattenångtålighet
• Mycket bra slitageskydd

    

NSF H1 reg. nr. 124380

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +280 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 510 mm2/s
VKA-test (svetslast): >10 000 N

40 ml tub
800 g patron
500 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 4240 Specialfett  
för utkastarstift

DIN 51 502: MFFK2U-20

    

• Långtidssmörjning av rull- och glidlager under 
extremt höga temperaturer och aggressiva 
media

• Beständigt mot plaster eller elastomerer
• Utmärkt temperaturtålighet
• För smörjning av utkastarstift inom plastindustrin

   

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -20 °C ➝ +300 °C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Grundoljeviskositet (40 °C): 440 mm2/s
VKA-test (svetslast): 4 800 N

250 g dispenser
1 kg burk

OKS VP980 Smörjmedel  
för elektriska kontakter

DIN 51 502: MHC2P-50

    

• Smörjning av elektriska glidkontakter av materi-
alkombinationerna Cu/Cu, Cu/Ag eller plast/plast 
inom ett brett temperaturområde

• Användning som dämpningsfett för bilomkopp-
lare, vid fettsmorda smådrev, på lastfrånskiljare i 
mellanspänningsanläggningar

• Beständigt mot vattenånga samt varm- och kall-
vatten. Ljuddämpande, oxideringståligt, slitage-
hämmande, åldringsstabilt

   

beige
polyalfaolefin (PAO)
polykarbamid

Användningstemperatur: -50 °C ➝ +160 °C
NLGI-klass: 2
Grundoljeviskositet (40 °C): 32 mm2/s

250 g tub

Fett
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OKS 100 MoS2-pulver, 
höggradigt rent

  

• För att förbättra maskinelements glidegenskaper 
• Inkörningssmörjning i kombination med oljor 

eller fett
• Förhindrar friktion och slitage
• Inte elektriskt ledande
• För inarbetning i plaster, tätningar och pack-

ningar

  

gråsvart
MoS2

Användningstemperatur: -185 °C ➝ +450 °C
(upp till +1 100 °C i vakuum, upp till +1 300 °C  
i skyddsgas)
Gängfriktionstal: ingen uppgift
Partikelstorlek: 16,0 – 30,0 µm, max. 190,0 µm

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 110
OKS 111*

MoS2-pulver,
mikrofint 

    

   

• För att förbättra maskinelements glidegenskaper
• Inkörningssmörjning i kombination med oljor 

eller fett
• Inte elektriskt ledande
• Förhindrar friktion och slitage, även vid höga 

tryck
• God vidhäftning, även på precisionsbearbetade 

ytor

  

gråsvart
MoS2
Vax (*endast spray)

Användningstemperatur: -185 °C ➝ +450 °C
(upp till +1 100 °C i vakuum, upp till +1 300 °C
i skyddsgas)
Partikelstorlek: 2,5 – 5,0 μm, max. 15,0 μm

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 510
OKS 511*

MoS2-glidlack,
snabbtorkande 

    

   

• Torrsmörjning vid tillfällig drift eller långa stille-
ståndstider, i dammig miljö och vid låga glidhas-
tigheter

• Inkörningssmörjning i kombination med oljor eller 
fett

• Skapar nödkörningsegenskaper 
• Torkar vid rumstemperatur

   

svart
MoS2
grafit
silikonharts
lösningsmedel

Användningstemperatur: -180 °C ➝ +450 °C
Press-Fit-test: µ = 0,07, inget rassel

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 521

 

MoS2-glidlack,  
lufthärdande

    

• Lufthärdande glidlack på MoS2-grafit-bas
• Torrsmörjning av maskinelement som är utsatta 

för hög påfrestning
• Användning i brett temperaturområde vid låga till 

medelhöga hastigheter
• Snabb härdning vid rumstemperatur
• Tunt filmskikt

   

svart
MoS2
grafit
polybutyltitanat
lösningsmedel

Användningstemperatur: -180 °C ➝ +450 °C
Bearbetningstemperatur: ca 20 °C
Densitet (20 °C): 1,05 g/ml

400 ml spray

OKS 530 MoS2-glidlack,
vattenbaserad, 
lufttorkande     

   

• Smörjning av högt belastade kedjor när smörj-
ning med olja eller fett inte längre är möjlig

• Slitageskydd för ökad livslängd
• Ingen vidhäftning av damm och smuts
• God vidhäftning på metall
• Kan användas under vakuum
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1:1

 

svart
MoS2
grafit
organiskt bindemedel
vatten
alkohol

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +450 °C
Press-Fit-test: µ = 0,10, inget rassel
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,05 

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 536 Grafitglidlack, 
vattenbaserad, 
lufttorkande   

• Smörjning av högt belastade kedjor när smörj-
ning med olja eller fett inte längre är möjlig

• Kan sprutas på heta ytor
• Användning inom ett brett temperaturområde
• Torkar vid rumstemperatur
• Förbrukad glidfilm kan bättras på
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5

  

NSF H2 reg. nr. 130416

svart
grafit
organiskt bindemedel
vatten

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +600 °C
Press-Fit-test: µ = 0,12, inget rassel
Gängfriktionstal: ingen uppgift

5 kg dunk
25 kg dunk

Torrsmörjmedel

 TORRSMÖRJMEDEL – ALTERNATIVET FÖR  

SPECIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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OKS 100 MoS2-pulver, 
höggradigt rent

  

• För att förbättra maskinelements glidegenskaper 
• Inkörningssmörjning i kombination med oljor 

eller fett
• Förhindrar friktion och slitage
• Inte elektriskt ledande
• För inarbetning i plaster, tätningar och pack-

ningar

  

gråsvart
MoS2

Användningstemperatur: -185 °C ➝ +450 °C
(upp till +1 100 °C i vakuum, upp till +1 300 °C  
i skyddsgas)
Gängfriktionstal: ingen uppgift
Partikelstorlek: 16,0 – 30,0 µm, max. 190,0 µm

250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 110
OKS 111*

MoS2-pulver,
mikrofint 

    

   

• För att förbättra maskinelements glidegenskaper
• Inkörningssmörjning i kombination med oljor 

eller fett
• Inte elektriskt ledande
• Förhindrar friktion och slitage, även vid höga 

tryck
• God vidhäftning, även på precisionsbearbetade 

ytor

  

gråsvart
MoS2
Vax (*endast spray)

Användningstemperatur: -185 °C ➝ +450 °C
(upp till +1 100 °C i vakuum, upp till +1 300 °C
i skyddsgas)
Partikelstorlek: 2,5 – 5,0 μm, max. 15,0 μm

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 510
OKS 511*

MoS2-glidlack,
snabbtorkande 

    

   

• Torrsmörjning vid tillfällig drift eller långa stille-
ståndstider, i dammig miljö och vid låga glidhas-
tigheter

• Inkörningssmörjning i kombination med oljor eller 
fett

• Skapar nödkörningsegenskaper 
• Torkar vid rumstemperatur

   

svart
MoS2
grafit
silikonharts
lösningsmedel

Användningstemperatur: -180 °C ➝ +450 °C
Press-Fit-test: µ = 0,07, inget rassel

500 g burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 521

 

MoS2-glidlack,  
lufthärdande

    

• Lufthärdande glidlack på MoS2-grafit-bas
• Torrsmörjning av maskinelement som är utsatta 

för hög påfrestning
• Användning i brett temperaturområde vid låga till 

medelhöga hastigheter
• Snabb härdning vid rumstemperatur
• Tunt filmskikt

   

svart
MoS2
grafit
polybutyltitanat
lösningsmedel

Användningstemperatur: -180 °C ➝ +450 °C
Bearbetningstemperatur: ca 20 °C
Densitet (20 °C): 1,05 g/ml

400 ml spray

OKS 530 MoS2-glidlack,
vattenbaserad, 
lufttorkande     

   

• Smörjning av högt belastade kedjor när smörj-
ning med olja eller fett inte längre är möjlig

• Slitageskydd för ökad livslängd
• Ingen vidhäftning av damm och smuts
• God vidhäftning på metall
• Kan användas under vakuum
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1:1

 

svart
MoS2
grafit
organiskt bindemedel
vatten
alkohol

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +450 °C
Press-Fit-test: µ = 0,10, inget rassel
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,05 

1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 536 Grafitglidlack, 
vattenbaserad, 
lufttorkande   

• Smörjning av högt belastade kedjor när smörj-
ning med olja eller fett inte längre är möjlig

• Kan sprutas på heta ytor
• Användning inom ett brett temperaturområde
• Torkar vid rumstemperatur
• Förbrukad glidfilm kan bättras på
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5

  

NSF H2 reg. nr. 130416

svart
grafit
organiskt bindemedel
vatten

Användningstemperatur: -35 °C ➝ +600 °C
Press-Fit-test: µ = 0,12, inget rassel
Gängfriktionstal: ingen uppgift

5 kg dunk
25 kg dunk

Torrsmörjmedel
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 570
OKS 571*

PTFE-glidlack

    

 

• Torrsmörjning av glidytor av olika material vid 
låga tryck, låga hastigheter och i dammig miljö

• Förhindrar tribokorrosion
• Torkar vid rumstemperatur
• Inte nedsmutsande glid- och släppfilm

  

vitaktig
PTFE
silikonharts
lösningsmedel
UV-indikator (OKS 570)

Användningstemperatur: -180 °C ➝ +260 °C
Press-Fit-test: µ = 0,07, inget rassel
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,10

500 ml burk
5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 575 PTFE-vattenglidlack

    

   

• För glidytor av olika material vid låga tryck, låga 
hastigheter och i dammig miljö

• Förhindrar gnissel vid olika hårda material
• Torkar vid rumstemperatur
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Förtunningsbar med vatten

  

vitaktig
PTFE
akrylatkopolymer
UV-indikator
vatten

Användningstemperatur: -180 °C ➝ 
+150 °C/+250 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): ej relevant

5 kg dunk

OKS 589 MoS2-PTFE-glidlack, 
värmehärdande

    

   

• Torrsmörjning av glidytor vid höga belastningar 
och låga hastigheter.

• Förhindrar friktion och slitage
• Ingen vidhäftning av damm och smuts
• Användning inom ett brett temperaturområde

   

mattsvart
MoS2
grafit
PTFE
epoxidharts
lösningsmedel

Användningstemperatur: -70 °C ➝ +250 °C
Press-Fit-test: µ = 0,07, inget rassel
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08

5 kg dunk

OKS 1300
OKS 1301*

Glidfilm, färglös

    

   

• Gängbeläggning
• Glidfilm för plast, trä och metall
• Torr och griptålig glidfilm
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Förhindrar skärning
• För alla skruvmaterial
• Mångsidig användning, framför allt för förbelägg-

ning av små- och massdelar

 

färglös
UV-indikator (OKS 1300)
silikonvax
lösningsmedel

Användningstemperatur: -60 °C ➝ +100 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08 – 0,10

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat 
400 ml spray*

OKS 1710 Glidfilm för skruvar, 
vattenbaserat  
koncentrat  

• Gängbeläggning, även för galvaniska ytor och 
VA-skruvar, för ett kontrollerat montage

• Torr och griptålig glidfilm
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5
• Ekonomisk förbeläggning

mjölkigt vit
UV-indikator
Korrosionsskydds-inhibitor
syntetiskt vax
vatten
isopropanol

Användningstemperatur: > +60 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08 – 0,14
(beroende på koncentration och yta)

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 1750 Glidfilm för träskruvar, 
vattenbaserat  
koncentrat  

• Beläggning av gängningar med galvaniserade 
ytor

• Torr och griptålig glidfilm
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5
• Framför allt för spånplatteskruvar

gulaktig
UV-indikator
Korrosionsskydds-inhibitor
syntetiskt vax
vatten
isopropanol

Användningstemperatur: > +70 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08 – 0,14
(beroende på koncentration och yta)

25 l dunk

OKS 1765 Glidfilm för gängfor-
made skruvar, 
vattenbaserat  
koncentrat

 

• Beläggning av gängformade skruvar i höglegera-
de, galvaniserade och austenitiska stålkvaliteter

• Torr och griptålig glidfilm
• Förhindrar kallsvetsning
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5

mjölkigt vit
Korrosionsskydds-inhibitor
syntetiskt vax
vatten
isopropanol

Användningstemperatur: > +70 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,06 – 0,15
(beroende på koncentration och yta)

5 l dunk
25 l dunk

Torrsmörjmedel

 TORRSMÖRJMEDEL – ALTERNATIVET FÖR  

SPECIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 570
OKS 571*

PTFE-glidlack

    

 

• Torrsmörjning av glidytor av olika material vid 
låga tryck, låga hastigheter och i dammig miljö

• Förhindrar tribokorrosion
• Torkar vid rumstemperatur
• Inte nedsmutsande glid- och släppfilm

  

vitaktig
PTFE
silikonharts
lösningsmedel
UV-indikator (OKS 570)

Användningstemperatur: -180 °C ➝ +260 °C
Press-Fit-test: µ = 0,07, inget rassel
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,10

500 ml burk
5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 575 PTFE-vattenglidlack

    

   

• För glidytor av olika material vid låga tryck, låga 
hastigheter och i dammig miljö

• Förhindrar gnissel vid olika hårda material
• Torkar vid rumstemperatur
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Förtunningsbar med vatten

  

vitaktig
PTFE
akrylatkopolymer
UV-indikator
vatten

Användningstemperatur: -180 °C ➝ 
+150 °C/+250 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): ej relevant

5 kg dunk

OKS 589 MoS2-PTFE-glidlack, 
värmehärdande

    

   

• Torrsmörjning av glidytor vid höga belastningar 
och låga hastigheter.

• Förhindrar friktion och slitage
• Ingen vidhäftning av damm och smuts
• Användning inom ett brett temperaturområde

   

mattsvart
MoS2
grafit
PTFE
epoxidharts
lösningsmedel

Användningstemperatur: -70 °C ➝ +250 °C
Press-Fit-test: µ = 0,07, inget rassel
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08

5 kg dunk

OKS 1300
OKS 1301*

Glidfilm, färglös

    

   

• Gängbeläggning
• Glidfilm för plast, trä och metall
• Torr och griptålig glidfilm
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Förhindrar skärning
• För alla skruvmaterial
• Mångsidig användning, framför allt för förbelägg-

ning av små- och massdelar

 

färglös
UV-indikator (OKS 1300)
silikonvax
lösningsmedel

Användningstemperatur: -60 °C ➝ +100 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08 – 0,10

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat 
400 ml spray*

OKS 1710 Glidfilm för skruvar, 
vattenbaserat  
koncentrat  

• Gängbeläggning, även för galvaniska ytor och 
VA-skruvar, för ett kontrollerat montage

• Torr och griptålig glidfilm
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5
• Ekonomisk förbeläggning

mjölkigt vit
UV-indikator
Korrosionsskydds-inhibitor
syntetiskt vax
vatten
isopropanol

Användningstemperatur: > +60 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08 – 0,14
(beroende på koncentration och yta)

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 1750 Glidfilm för träskruvar, 
vattenbaserat  
koncentrat  

• Beläggning av gängningar med galvaniserade 
ytor

• Torr och griptålig glidfilm
• Påvisningsbar med UV-indikator
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5
• Framför allt för spånplatteskruvar

gulaktig
UV-indikator
Korrosionsskydds-inhibitor
syntetiskt vax
vatten
isopropanol

Användningstemperatur: > +70 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,08 – 0,14
(beroende på koncentration och yta)

25 l dunk

OKS 1765 Glidfilm för gängfor-
made skruvar, 
vattenbaserat  
koncentrat

 

• Beläggning av gängformade skruvar i höglegera-
de, galvaniserade och austenitiska stålkvaliteter

• Torr och griptålig glidfilm
• Förhindrar kallsvetsning
• Kan förtunnas med vatten upp till max. 1: 5

mjölkigt vit
Korrosionsskydds-inhibitor
syntetiskt vax
vatten
isopropanol

Användningstemperatur: > +70 °C
Press-Fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal (M10/8.8): µ = 0,06 – 0,15
(beroende på koncentration och yta)

5 l dunk
25 l dunk

Torrsmörjmedel
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 KORROSIONSSKYDD FÖR SÄKER 

KONSERVERING VID LAGERHÅLLNING OCH TRANSPORT

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 2100
OKS 2101*

Skyddsfilm för metaller • Tillfällig korrosionsskyddsfilm på vaxbas för 
lagerhållning och transport av maskindelar med 
blanka metallytor

• Passar för alla klimatzoner
• Griptålig, transparent film
• Lätt att ta bort
• God kompatibilitet med smörjmedel

   

OKS 2100: NSF H2 reg. nr. 142256

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +70 °C
Saltsprayprov:
> 1 000 h vid 50 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 50 µm

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 2200 Vattenbaserat korro-
sionsskydd,
VOC-fritt

• Temporärt korrosionsskydd för alla blanka metal-
lytor vid miljöpåverkan såsom fukt, salthaltiga 
miljöer eller industrimiljöer

• Miljövänlig, VOC-fri produkt på vattenbas
• Lätt att ta bort med varmvatten och vattenbase-

rade rengöringsmedel, t.ex. OKS 2650
• För användning vid lagerhållning och transport 

av metalliska halvfabrikat, reservdelar, formar 
och maskiner

 

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
vatten

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +70 °C
Saltsprayprov:
> 1 000 h vid 30 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: > 30 µm 

1 l flaska
5 l dunk
25 l dunk

OKS 2300
OKS 2301*

Formskydd • Tillfällig korrosionsskyddsfilm för blanka metal-
lytor.

• Grönfärgning för kontroll
• Passar för alla klimatzoner
• Tränger undan vatten
• Lätt att ta bort
• God kompatibilitet med smörjmedel
• För användning för lagerhållning och transport av 

maskindelar

  

grönaktig
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +70 °C
Saltsprayprov:
> 1 000 h vid 50 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: > 10 µm 

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray* 

OKS 2511 Zinkskydd

  

• Katodiskt korrosionsskydd baserat på höggra-
digt rent zinkpulver för järnmetaller

• För bättring av galvaniserade ytor
• Även som häftgrund för målning
• Snabbtorkande
• Används vid stålkonstruktioner och inom klimat-

anläggningar

 

zinkgrå
höggradigt rent zinkpulver
plastblandning
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +400 °C
Saltsprayprov: 
700 h vid 70 μm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 60 – 80 μm

400 ml spray

OKS 2521 Blankzink

 

• Dekorativt korrosionsskydd baserat på zink- och 
aluminiumpulver för järnmetaller

• För bättring av varmförzinkade ytor
• Genomsvetsningsbar
• Nötningsfast och går att lackera
• Snabbtorkande

 

aluminiumfärgad
höggradigt rent zinkpulver
höggradigt rent aluminiumpulver
konstharts
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +240 °C
Saltsprayprov:
240 h vid 80 – 100 μm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 30 – 40 μm

400 ml spray

OKS 2531 Alu-metallic

 

• Dekorativt korrosionsskydd baserat på alumini-
umpulver för metall och andra fasta material

• För bättring av varmförzinkade ytor
• Snabbtorkande
• Nötningsfast
• Skyddar avgassystem på bilar

  

aluminiumfärgad
höggradigt rent aluminiumpulver
kolväteharts
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +400 °C
(tillfälligt upp till +800 °C)
Saltsprayprov: 
> 600 h vid 50 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 50 µm

400 ml spray

OKS 2541 Rostfritt stål-skydd

 

• Motståndskraftigt skydds- och dekorskikt med 
rostfritt stål-pigment för alla material

• Starkt häftande
• Slag-, nötnings- och repfast
• Snabbtorkande
• Optimal i kombination med OKS 2511

 

metallglänsande
rostfritt stål-pigment
akrylharts
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +100 °C
Optimal skikttjocklek: 20 μm

400 ml spray

Korrosionsskydd
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 2100
OKS 2101*

Skyddsfilm för metaller • Tillfällig korrosionsskyddsfilm på vaxbas för 
lagerhållning och transport av maskindelar med 
blanka metallytor

• Passar för alla klimatzoner
• Griptålig, transparent film
• Lätt att ta bort
• God kompatibilitet med smörjmedel

   

OKS 2100: NSF H2 reg. nr. 142256

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +70 °C
Saltsprayprov:
> 1 000 h vid 50 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 50 µm

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 2200 Vattenbaserat korro-
sionsskydd,
VOC-fritt

• Temporärt korrosionsskydd för alla blanka metal-
lytor vid miljöpåverkan såsom fukt, salthaltiga 
miljöer eller industrimiljöer

• Miljövänlig, VOC-fri produkt på vattenbas
• Lätt att ta bort med varmvatten och vattenbase-

rade rengöringsmedel, t.ex. OKS 2650
• För användning vid lagerhållning och transport 

av metalliska halvfabrikat, reservdelar, formar 
och maskiner

 

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
vatten

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +70 °C
Saltsprayprov:
> 1 000 h vid 30 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: > 30 µm 

1 l flaska
5 l dunk
25 l dunk

OKS 2300
OKS 2301*

Formskydd • Tillfällig korrosionsskyddsfilm för blanka metal-
lytor.

• Grönfärgning för kontroll
• Passar för alla klimatzoner
• Tränger undan vatten
• Lätt att ta bort
• God kompatibilitet med smörjmedel
• För användning för lagerhållning och transport av 

maskindelar

  

grönaktig
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -40 °C ➝ +70 °C
Saltsprayprov:
> 1 000 h vid 50 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: > 10 µm 

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray* 

OKS 2511 Zinkskydd

  

• Katodiskt korrosionsskydd baserat på höggra-
digt rent zinkpulver för järnmetaller

• För bättring av galvaniserade ytor
• Även som häftgrund för målning
• Snabbtorkande
• Används vid stålkonstruktioner och inom klimat-

anläggningar

 

zinkgrå
höggradigt rent zinkpulver
plastblandning
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +400 °C
Saltsprayprov: 
700 h vid 70 μm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 60 – 80 μm

400 ml spray

OKS 2521 Blankzink

 

• Dekorativt korrosionsskydd baserat på zink- och 
aluminiumpulver för järnmetaller

• För bättring av varmförzinkade ytor
• Genomsvetsningsbar
• Nötningsfast och går att lackera
• Snabbtorkande

 

aluminiumfärgad
höggradigt rent zinkpulver
höggradigt rent aluminiumpulver
konstharts
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +240 °C
Saltsprayprov:
240 h vid 80 – 100 μm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 30 – 40 μm

400 ml spray

OKS 2531 Alu-metallic

 

• Dekorativt korrosionsskydd baserat på alumini-
umpulver för metall och andra fasta material

• För bättring av varmförzinkade ytor
• Snabbtorkande
• Nötningsfast
• Skyddar avgassystem på bilar

  

aluminiumfärgad
höggradigt rent aluminiumpulver
kolväteharts
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: -30 °C ➝ +400 °C
(tillfälligt upp till +800 °C)
Saltsprayprov: 
> 600 h vid 50 µm skikttjocklek
Optimal skikttjocklek: 50 µm

400 ml spray

OKS 2541 Rostfritt stål-skydd

 

• Motståndskraftigt skydds- och dekorskikt med 
rostfritt stål-pigment för alla material

• Starkt häftande
• Slag-, nötnings- och repfast
• Snabbtorkande
• Optimal i kombination med OKS 2511

 

metallglänsande
rostfritt stål-pigment
akrylharts
blandning av lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +100 °C
Optimal skikttjocklek: 20 μm

400 ml spray

Korrosionsskydd
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 UNDERHÅLLSPRODUKTER  

FÖR DET LÖPANDE UNDERHÅLLET

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Användningsanvisningar Förpackning

OKS 611 Rostlösare med MoS2

   

• För förstöringsfritt demontage av fastsittande 
eller fastrostade maskinelement

• Mycket goda krypegenskaper
• Tränger undan fukt
• Goda smörjegenskaper genom MoS2
• Universalrostlösare för industri, verkstad och 

underhåll

grön-svart
mineralolja
MoS2
lösningsmedel

För optimal verkan måste stället rengöras
mekaniskt från smuts.
Spraya rikligt och låt medlet verka.
Upprepa arbetsmomentet vid behov.
Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Viskositet (40 °C): > 3 mm²/s.

400 ml spray

OKS 621 (F)Rost Breaker • Förstöringsfritt demontage av fastsittande eller 
fastrostade maskinelement

• Uppbrytning av korrosionsskikt genom kylning 
ner till -40 °C

• Inträngning av krypolja i mikrosprickor
• Snabbverkande rostlösare för industri, verkstad 

och underhåll

ljusfärgad
mineralolja
lösningsmedel

Avlägsna först grov smuts före användning. 
Burken omskakas före användning.
Spraya från 10 – 15 cm avstånd och låt verka ca 
1 – 2 min.
Upprepa arbetsmomentet vid behov.
Användningstemperatur: -10 °C ➝ +40 °C.

400 ml spray

OKS 1360
OKS 1361*

Silikon-släppmedel

 

• Släpp- och glidmedel inom plastbearbetning
• Kemiskt neutralt
• Lösningsmedelsfritt
• Tränger undan vatten
• Indragningshjälp för gummiprofiler
• Smörjning av skärkanter
• Underhåll och impregnering av plastytor och tex-

tilier (OKS 1361)

   

OKS 1361: NSF H1 reg. nr. 129481

färglös
silikonolja

För optimal verkan, applicera produkten jämnt och 
tunt, eller spraya och undvik överskott.
Användningstemperatur: -50 °C ➝ +200 °C

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 1510
OKS 1511*

Släppmedel, silikonfritt

 

• Silikonfritt släppmedel för svetsning med el- och 
skyddsgas

• Svetsloppor brinner inte fast
• Ökar brännarens livslängd
• Högeffektivt formsläppmedel för plastbearbetning
• Universellt svetsspray baserat på lösningsmedel

 

gulaktig
vegetabilisk grundolja
lösningsmedel

För optimal verkan måste ytorna rengöras både 
mekaniskt och med OKS 2611. Spraya in använd-
ningsområdet jämnt och tunt från 20 – 30 cm 
avstånd. Vid den vidare bearbetningen av arbets-
styckena, t.ex. genom galvanisering, rekommenderas 
först ett test.

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 1600
OKS 1601*

Svetssläppmedel,
vattenbaserat  
koncentrat

• Miljövänligt, vattenbaserat släppmedel för svets-
ning med el och skyddsgas

• Svetsloppor brinner inte fast
• Ökar brännarens livslängd
• Tas bort utan att kvarlämna rester
• Universellt, silikonfritt svetssläppmedelskoncen-

trat

 

transparent
naturlig fettolja
vatten

För optimal verkan måste ytorna rengöras både 
mekaniskt och med OKS 2610 / OKS 2611. Beroen-
de på användning, förtunna OKS 1600 med vatten 
upp till 1 : 5 och applicera tunt.

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 2711 Kylspray • Snabb nedkylning av små ytor och delar ner  
till -45 °C

• Simulering av kallstartförhållanden för bilmotorer
• För sökning efter avbrott som har termiska orsaker
• Skydd av närliggande områden vid lödning och 

svetsning
• Lätt montage vid presspassningar

 

färglös
blandning av aktiva ämnen med 
drivgas

Spraya på de delar som ska kylas ner tills önskad 
temperatur är uppnådd. Får inte användas på spän-
ningsförande delar eller i närheten av tändkällor. 

400 ml spray

OKS 2731 Tryckluftsspray

 

• Borttagning av smutspartiklar på svåråtkomliga 
ställen

• Torr, oljefri tryckgasblandning
• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• För underhållsarbeten inom elektronik, finmekanik, 

på optiska instrument och alla typer av kontors-
maskiner

färglös
blandning av aktiva ämnen med 
drivgas

Spraya ytan med korta intervall från ca 10 cm 
avstånd. Skaka inte burken före användning och  
håll den lodrätt vid sprayning. Får inte användas  
på spänningsförande delar eller i närheten av  
tändkällor.

400 ml spray

Underhållsprodukter
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Användningsanvisningar Förpackning

OKS 611 Rostlösare med MoS2

   

• För förstöringsfritt demontage av fastsittande 
eller fastrostade maskinelement

• Mycket goda krypegenskaper
• Tränger undan fukt
• Goda smörjegenskaper genom MoS2
• Universalrostlösare för industri, verkstad och 

underhåll

grön-svart
mineralolja
MoS2
lösningsmedel

För optimal verkan måste stället rengöras
mekaniskt från smuts.
Spraya rikligt och låt medlet verka.
Upprepa arbetsmomentet vid behov.
Användningstemperatur: -30 °C ➝ +60 °C / 150 °C  
(efter förångning av lösningsmedlet)
Viskositet (40 °C): > 3 mm²/s.

400 ml spray

OKS 621 (F)Rost Breaker • Förstöringsfritt demontage av fastsittande eller 
fastrostade maskinelement

• Uppbrytning av korrosionsskikt genom kylning 
ner till -40 °C

• Inträngning av krypolja i mikrosprickor
• Snabbverkande rostlösare för industri, verkstad 

och underhåll

ljusfärgad
mineralolja
lösningsmedel

Avlägsna först grov smuts före användning. 
Burken omskakas före användning.
Spraya från 10 – 15 cm avstånd och låt verka ca 
1 – 2 min.
Upprepa arbetsmomentet vid behov.
Användningstemperatur: -10 °C ➝ +40 °C.

400 ml spray

OKS 1360
OKS 1361*

Silikon-släppmedel

 

• Släpp- och glidmedel inom plastbearbetning
• Kemiskt neutralt
• Lösningsmedelsfritt
• Tränger undan vatten
• Indragningshjälp för gummiprofiler
• Smörjning av skärkanter
• Underhåll och impregnering av plastytor och tex-

tilier (OKS 1361)

   

OKS 1361: NSF H1 reg. nr. 129481

färglös
silikonolja

För optimal verkan, applicera produkten jämnt och 
tunt, eller spraya och undvik överskott.
Användningstemperatur: -50 °C ➝ +200 °C

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 1510
OKS 1511*

Släppmedel, silikonfritt

 

• Silikonfritt släppmedel för svetsning med el- och 
skyddsgas

• Svetsloppor brinner inte fast
• Ökar brännarens livslängd
• Högeffektivt formsläppmedel för plastbearbetning
• Universellt svetsspray baserat på lösningsmedel

 

gulaktig
vegetabilisk grundolja
lösningsmedel

För optimal verkan måste ytorna rengöras både 
mekaniskt och med OKS 2611. Spraya in använd-
ningsområdet jämnt och tunt från 20 – 30 cm 
avstånd. Vid den vidare bearbetningen av arbets-
styckena, t.ex. genom galvanisering, rekommenderas 
först ett test.

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 1600
OKS 1601*

Svetssläppmedel,
vattenbaserat  
koncentrat

• Miljövänligt, vattenbaserat släppmedel för svets-
ning med el och skyddsgas

• Svetsloppor brinner inte fast
• Ökar brännarens livslängd
• Tas bort utan att kvarlämna rester
• Universellt, silikonfritt svetssläppmedelskoncen-

trat

 

transparent
naturlig fettolja
vatten

För optimal verkan måste ytorna rengöras både 
mekaniskt och med OKS 2610 / OKS 2611. Beroen-
de på användning, förtunna OKS 1600 med vatten 
upp till 1 : 5 och applicera tunt.

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 2711 Kylspray • Snabb nedkylning av små ytor och delar ner  
till -45 °C

• Simulering av kallstartförhållanden för bilmotorer
• För sökning efter avbrott som har termiska orsaker
• Skydd av närliggande områden vid lödning och 

svetsning
• Lätt montage vid presspassningar

 

färglös
blandning av aktiva ämnen med 
drivgas

Spraya på de delar som ska kylas ner tills önskad 
temperatur är uppnådd. Får inte användas på spän-
ningsförande delar eller i närheten av tändkällor. 

400 ml spray

OKS 2731 Tryckluftsspray

 

• Borttagning av smutspartiklar på svåråtkomliga 
ställen

• Torr, oljefri tryckgasblandning
• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• För underhållsarbeten inom elektronik, finmekanik, 

på optiska instrument och alla typer av kontors-
maskiner

färglös
blandning av aktiva ämnen med 
drivgas

Spraya ytan med korta intervall från ca 10 cm 
avstånd. Skaka inte burken före användning och  
håll den lodrätt vid sprayning. Får inte användas  
på spänningsförande delar eller i närheten av  
tändkällor.

400 ml spray

Underhållsprodukter
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Användningsanvisningar Förpackning

OKS 2800
OKS 2801*

Läcksökningsspray • Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer 
och behållare

• Blåsbildning indikerar gasförlust
• Lämplig för användning på trycklufts-, syre-, 

gassystem och kylmaskiner
Godkännande under DIN DVGW
Kontrollmärkning NG 5170AO0659

transparent
aktiva ämnen
korrosionsskydd
vatten

Vätning av stället som ska kontrolleras med Air-
spray-system eller pensel eller genom sprayning. 
Blåsbildning indikerar läckage. Skyddas mot frost. 
Vid användning på polyamidledningar måste medlet 
efteråt tvättas bort med vatten.  
Användningstemperatur: 0 °C ➝ +50 °C (DVGW).

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 2811 Läcksökningsspray, 
frostsäker

• Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer 
och behållare ner till -15 °C

• Blåsbildning indikerar gasförlust
• Lämplig för användning på trycklufts-, syre-, 

gassystem och kylmaskiner
Godkännande under DIN DVGW
Kontrollmärkning DG-5170CN0340

färglös
aktiva ämnen
korrosionsskydd
vatten

Vätning av stället som ska kontrolleras med 
handsprayflaska, pensel eller genom sprayning. 
Blåsbildning indikerar läckage. Vid användning på 
polyamidledningar måste medlet efteråt tvättas bort 
med vatten. 
Användningstemperatur: -15 °C➝ +50 °C (DVGW) 

400 ml spray

OKS 2901 Remspray • Ökar remmens dragkraft
• Hindrar remmen att slira
• Skyddar remmen mot uttorkning och slitage
• Ökar livslängden 
• Förebygger gnissel 
• Passar till alla profiler, kilremmar, rundremmar 

och flatremmar

gulaktig
olja med hög viskositet
lösningsmedel

För optimal vidhäftning måste remmen rengöras 
både mekaniskt och med OKS 2611. Spraya jämnt 
på remmen. Låt verka 30 min före användning. Upp-
repa arbetsmomentet vid behov. Kontrollera kompa-
tibiliteten med plast före användning.  
Användningstemperatur: upp till +80 °C

400 ml spray

Underhållsprodukter

 UNDERHÅLLSPRODUKTER  

FÖR DET LÖPANDE UNDERHÅLLET
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Användningsanvisningar Förpackning

OKS 2800
OKS 2801*

Läcksökningsspray • Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer 
och behållare

• Blåsbildning indikerar gasförlust
• Lämplig för användning på trycklufts-, syre-, 

gassystem och kylmaskiner
Godkännande under DIN DVGW
Kontrollmärkning NG 5170AO0659

transparent
aktiva ämnen
korrosionsskydd
vatten

Vätning av stället som ska kontrolleras med Air-
spray-system eller pensel eller genom sprayning. 
Blåsbildning indikerar läckage. Skyddas mot frost. 
Vid användning på polyamidledningar måste medlet 
efteråt tvättas bort med vatten.  
Användningstemperatur: 0 °C ➝ +50 °C (DVGW).

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

OKS 2811 Läcksökningsspray, 
frostsäker

• Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer 
och behållare ner till -15 °C

• Blåsbildning indikerar gasförlust
• Lämplig för användning på trycklufts-, syre-, 

gassystem och kylmaskiner
Godkännande under DIN DVGW
Kontrollmärkning DG-5170CN0340

färglös
aktiva ämnen
korrosionsskydd
vatten

Vätning av stället som ska kontrolleras med 
handsprayflaska, pensel eller genom sprayning. 
Blåsbildning indikerar läckage. Vid användning på 
polyamidledningar måste medlet efteråt tvättas bort 
med vatten. 
Användningstemperatur: -15 °C➝ +50 °C (DVGW) 

400 ml spray

OKS 2901 Remspray • Ökar remmens dragkraft
• Hindrar remmen att slira
• Skyddar remmen mot uttorkning och slitage
• Ökar livslängden 
• Förebygger gnissel 
• Passar till alla profiler, kilremmar, rundremmar 

och flatremmar

gulaktig
olja med hög viskositet
lösningsmedel

För optimal vidhäftning måste remmen rengöras 
både mekaniskt och med OKS 2611. Spraya jämnt 
på remmen. Låt verka 30 min före användning. Upp-
repa arbetsmomentet vid behov. Kontrollera kompa-
tibiliteten med plast före användning.  
Användningstemperatur: upp till +80 °C

400 ml spray

Underhållsprodukter



46

 RENGÖRINGSMEDEL FÖR GRUNDLIG BORTTAGNING 

AV SMUTS OCH SMÖRJMEDELSRESTER

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Användningsanvisningar Förpackning

OKS 2610
OKS 2611*

Universalrengörings-
medel

• För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig 
smuts

• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• Hög rengöringskraft
• Rengöringsmedel för smörj- och limställen

färglös
blandning av lösningsmedel

Spraya ytan, som ska rengöras, rikligt på nära håll 
och torka av med trasor vid behov. Låt den därefter 
torka vid rumstemperatur. Vid användning på plast 
och lack, prova först om de är beständiga.

5 l dunk
25 l dunk
25 l fat
200 l fat
500 ml spray*

OKS 2621 Kontaktrengörings-
medel

• För borttagning av föroreningar som orsakar 
krypströmmar

• Rinner inte på grund av snabb avdunstning
• För rengöring av t.ex. fördelare, omkopplare, 

reläer, potentiometrar, stickkontakter, skjut-  
och skruvkontakter

färglös
blandning av lösningsmedel

Koppla från spänningen och avled statisk laddning 
före användning. Spraya tills önskad renhet uppnås. 
Kontrollera beständigheten före användning på 
grund av det stora antalet plaster som finns inom 
elektrotekniken.

400 ml spray

OKS 2631 Multi-skumrengörare, 
spray

• Tar bort organisk smuts samt nikotin-, fett-  
och silikonbeläggningar

• Rengör metall, plast, glas och gummi inom gast-
ronomi-, kontors- och fordonsmiljöer. Rengör 
skonande och utan att lämna ränder efter sig.

• Idealiskt för lodräta ytor Spänningsbrottest enligt DIN EN 
ISO 22088-3 godkänt

svagt blå
anjoniska tensider
tillsatser
vatten

Burken omskakas kraftigt före användning. Spraya 
på jämnt med ett avstånd på ca 20–30 cm. Torka av 
med en ren trasa. Kontrollera att bestrykningen tål 
rengöraren.

400 ml spray

OKS 2650 BIOlogic industri- 
rengöringsmedel, 
vattenbaserat  
koncentrat

• Vattenlösligt rengöringsmedel för avlägsnande 
av starkt oljiga, feta och sotiga föroreningar

• Biologiskt nedbrytbart
• Goda avskiljningsegenskaper
• Skonar ömtåliga ytor
• Universellt användbart i industri, verkstäder och 

livsmedelsindustri

 

NSF A1 reg. nr. 129003

röd
icke-joniska tensider
silikat

Kan förtunnas med vatten upp till 1:10 beroende på 
nersmutsningsgrad.
pH-värde: 11,0 (koncentrat)

500 ml pumpspray
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 2660 
OKS 2661*

Snabbrengöringsmedel • För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig 
smuts 

• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• Hög rengöringskraft 
• Idealiskt vid förberedelse för limning och rengö-

ring av smörjställen
• Bromsrengöringsmedel

färglös
blandning av lösningsmedel

Spraya ytan, som ska rengöras, rikligt på nära håll 
och torka av med trasor vid behov. Låt den därefter 
torka vid rumstemperatur. Vid användning på plast 
och lack, prova först om de är beständiga.

25 l dunk
56 l fat 
600 ml spray*

OKS 2670
OKS 2671*

Intensivrengörings-
medel för livsmedels-
industrin

• För borttagning av gamla och stelnade olje-  
och fettrester 

• För lossning av silikon- och limrester
• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• Hög rengöringsverkan
• God kompatibilitet med plast vid vanliga plaster
• Kan användas i livsmedels-, fodermedels-  

och läkemedelsindustrin

 

OKS 2670: 
NSF K1 / K3 reg. nr. 149997  
OKS 2671:
NSF K1 / K3 reg. nr. 149998

färglös
blandning av lösningsmedel

Fukta ytorna som ska rengöras rikligt och komplet-
tera vid behov rengöringen genom att torka av. Låt 
dem därefter torka helt vid rumstemperatur. För ytor 
av EPDM-elastomerer och silikon ska man avstå 
från användning. För känsliga material måste man 
kontrollera beständigheten före användning. Obs! 
Beakta anvisningarna från NSF vid användning i 
livsmedelsindustrin.

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 2681 Lim- och lackborttag-
ningsmedel

• För borttagning av envisa föroreningar, t.ex.  
tätnings-, lack- och limrester, bitumen- och  
tjärstänk

• Kan användas på metall, rostfritt stål, glas,  
trä och keramik

• Lätt att tvätta bort med vatten efter användning
• Låg miljöpåverkan
• För användning i hantverk och industri

färglös
blandning av lösningsmedel

Burken omskakas väl före användning. Ytorna som 
ska rengöras sprayas och därefter ska det verka en 
viss tid beroende på smutsighetsgrad. Torka däref-
ter av med en fuktig trasa. Vid användning på plast 
och känsliga ytor, kontrollera kompatibiliteten först.

400 ml spray

Rengöringsmedel



www.oks-germany.com

47

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Användningsanvisningar Förpackning

OKS 2610
OKS 2611*

Universalrengörings-
medel

• För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig 
smuts

• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• Hög rengöringskraft
• Rengöringsmedel för smörj- och limställen

färglös
blandning av lösningsmedel

Spraya ytan, som ska rengöras, rikligt på nära håll 
och torka av med trasor vid behov. Låt den därefter 
torka vid rumstemperatur. Vid användning på plast 
och lack, prova först om de är beständiga.

5 l dunk
25 l dunk
25 l fat
200 l fat
500 ml spray*

OKS 2621 Kontaktrengörings-
medel

• För borttagning av föroreningar som orsakar 
krypströmmar

• Rinner inte på grund av snabb avdunstning
• För rengöring av t.ex. fördelare, omkopplare, 

reläer, potentiometrar, stickkontakter, skjut-  
och skruvkontakter

färglös
blandning av lösningsmedel

Koppla från spänningen och avled statisk laddning 
före användning. Spraya tills önskad renhet uppnås. 
Kontrollera beständigheten före användning på 
grund av det stora antalet plaster som finns inom 
elektrotekniken.

400 ml spray

OKS 2631 Multi-skumrengörare, 
spray

• Tar bort organisk smuts samt nikotin-, fett-  
och silikonbeläggningar

• Rengör metall, plast, glas och gummi inom gast-
ronomi-, kontors- och fordonsmiljöer. Rengör 
skonande och utan att lämna ränder efter sig.

• Idealiskt för lodräta ytor Spänningsbrottest enligt DIN EN 
ISO 22088-3 godkänt

svagt blå
anjoniska tensider
tillsatser
vatten

Burken omskakas kraftigt före användning. Spraya 
på jämnt med ett avstånd på ca 20–30 cm. Torka av 
med en ren trasa. Kontrollera att bestrykningen tål 
rengöraren.

400 ml spray

OKS 2650 BIOlogic industri- 
rengöringsmedel, 
vattenbaserat  
koncentrat

• Vattenlösligt rengöringsmedel för avlägsnande 
av starkt oljiga, feta och sotiga föroreningar

• Biologiskt nedbrytbart
• Goda avskiljningsegenskaper
• Skonar ömtåliga ytor
• Universellt användbart i industri, verkstäder och 

livsmedelsindustri

 

NSF A1 reg. nr. 129003

röd
icke-joniska tensider
silikat

Kan förtunnas med vatten upp till 1:10 beroende på 
nersmutsningsgrad.
pH-värde: 11,0 (koncentrat)

500 ml pumpspray
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 2660 
OKS 2661*

Snabbrengöringsmedel • För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig 
smuts 

• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• Hög rengöringskraft 
• Idealiskt vid förberedelse för limning och rengö-

ring av smörjställen
• Bromsrengöringsmedel

färglös
blandning av lösningsmedel

Spraya ytan, som ska rengöras, rikligt på nära håll 
och torka av med trasor vid behov. Låt den därefter 
torka vid rumstemperatur. Vid användning på plast 
och lack, prova först om de är beständiga.

25 l dunk
56 l fat 
600 ml spray*

OKS 2670
OKS 2671*

Intensivrengörings-
medel för livsmedels-
industrin

• För borttagning av gamla och stelnade olje-  
och fettrester 

• För lossning av silikon- och limrester
• Förångas snabbt och lämnar inga rester
• Hög rengöringsverkan
• God kompatibilitet med plast vid vanliga plaster
• Kan användas i livsmedels-, fodermedels-  

och läkemedelsindustrin

 

OKS 2670: 
NSF K1 / K3 reg. nr. 149997  
OKS 2671:
NSF K1 / K3 reg. nr. 149998

färglös
blandning av lösningsmedel

Fukta ytorna som ska rengöras rikligt och komplet-
tera vid behov rengöringen genom att torka av. Låt 
dem därefter torka helt vid rumstemperatur. För ytor 
av EPDM-elastomerer och silikon ska man avstå 
från användning. För känsliga material måste man 
kontrollera beständigheten före användning. Obs! 
Beakta anvisningarna från NSF vid användning i 
livsmedelsindustrin.

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray*

OKS 2681 Lim- och lackborttag-
ningsmedel

• För borttagning av envisa föroreningar, t.ex.  
tätnings-, lack- och limrester, bitumen- och  
tjärstänk

• Kan användas på metall, rostfritt stål, glas,  
trä och keramik

• Lätt att tvätta bort med vatten efter användning
• Låg miljöpåverkan
• För användning i hantverk och industri

färglös
blandning av lösningsmedel

Burken omskakas väl före användning. Ytorna som 
ska rengöras sprayas och därefter ska det verka en 
viss tid beroende på smutsighetsgrad. Torka däref-
ter av med en fuktig trasa. Vid användning på plast 
och känsliga ytor, kontrollera kompatibiliteten först.

400 ml spray

Rengöringsmedel
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 SMÖRJUTRUSTNING  

FÖR PRAKTISK ANVÄNDNING

Lösningar för kontinuerlig användning inom industrin

Sprayboy 
En sprayboy blir det perfekta 
sprayaggregatet tillsammans 
med sprayburken. Den möjlig-
gör en enkel hantering som 
man inte blir trött av och en 
exakt, kontrollerad dosering 
av spraydimman. (Passar för 
alla OKS standardsprayburkar 
från 400 ml innehåll. Får inte 
användas i kombination med 
Airspray-burk).

Handsmörjspruta 
Praktisk smörjspruta för säker, 
ekonomisk tillförsel av fett. 
Tack vare den genomtänkta 
och stabila konstruktionen 
håller den för all slags 
användning. Kan erhållas 
separat eller i en smörjsats 
(20 patroner OKS 400 inklusi-
ve en handsmörjspruta).

Adapterset för Reiner handsmörjspruta
Adaptersetet för systemet Reiner handsmörjspruta för 
snabbt och enkelt byte till 400 ml DIN-patroner. Tack vare 
den enkla monteringen kan alla OKS-produktpatroner 
användas med Reiner handsmörjsprutan utan omfattande 
merarbete och utan höga extrakostnader. 

Kan erhållas som set med vardera 10 adaptrar med gängor 
och patronlock, en reducerring och en monteringsanvis-
ning.



49

www.oks-germany.com

OKS Airspray-systemet på 
Youtube.
 

Undvik avfall – sänk kostnaderna
OKS Airspray-systemet undviker avfall och sänker kostna-
derna. Avfallshanteringskostnader, som annars uppstår vid 
användning av sprayburkar, minskar. En liten investering i 
miljöskyddet som snabbt betalar sig.

Väl beprövat och gynnsamt
Vare sig det gäller verkstaden eller industriellt underhåll. I 
över 10 år har Airspray-systemet bestått provet på mark-
naden som det problemfria och kostnadsförmånliga alter-
nativet till sprayburkar.

OKS Airspray-system

Det ekonomiska alternativet till sprayburkar. 
Tryck-/spraysystemet består av Airspray-burken och en enhet för påfyllning av burken med OKS-produkter såsom 
oljor och rengöringsmedel och tryckluft som ofarlig drivgas. 
 

OKS ChronoLube-system 

Den idealiska kombinationen av OKS specialsmörjmedel och elektromekanisk smörjmedelsgivare.
Smörjställen förses automatiskt med oljor och fett. I den dos som behövs, vid rätt tidpunkt – varken för lite eller 
för mycket.

Montera bara ChronoLube Drive tillsammans med passan-
de ChronoLube-patron på smörjstället och ställ in fördel-
ningstiden (månadssteg) enligt dina egna krav.

Höjdpunkter
 Användningstemperatur –10 °C upp till +60 °C
 Ständig nivåkontroll genom transparent hus
 Fördelningstiden kan ställas in i månadssteg
  Fördelningsvaraktigheten vid byte av patron kan ställas 
in individuellt

  Visning av driftstillståndet via LCD-display (t.ex. drift, 
stillestånd, störning)

 Återanvändningsbar drivning
 Utbytbart batteriset
 Lämpligt för rull- och glidlager, kedjor och öppna drev

 OKS AIRSPRAY-SYSTEM OCH 

OKS CHRONOLUBE-SYSTEM
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 SMÖRJMEDELSLÖSNINGAR  

FÖR KRITISKA ANVÄNDNINGSKRAV

Extrema driftförhållanden
Alltid prestationsdugliga maskiner, kombinerat med för-
längd livstid för material och maskinelement mot belast-
ningsgränserna. OKS erbjuder smörjmedel som varaktigt 
utvecklar full effekt även under dessa förutsättningar. Olika 
OKS-specialsmörjmedel motstår extrema temperaturer, 
stora temperatursvängningar eller högt tryck.

Plastsmörjning
Genom konstruktiv nyutveckling uppträder friktionsparning, 
som ställer särskilda krav på smörjmedlets tålighet. Sär-
skilda legeringar eller keramikelement kommer till använd-
ning. Mer och mer används också materialkombinationer-
na plast/metall och plast/plast. 
OKS erbjuder smörjmedel som uppvisar kompatibilitet 
med många material.

Smörjning vid påverkan av aggressiva media
Oavsett kontinuerlig användning med syra- eller lut-kontakt 
på kolonner eller rörledningar i processindustrier, vid frä-
tande påverkan, vid friexponering eller under påverkan av 
havsvatten, förblir era anläggningar fullt driftdugliga, också 
under dessa förutsättningar, med hjälp av OKS-special-
smörjmedel.

Specialsmörjmedel för livsmedelsindustrin
OKS utvecklar en hel palett av specialsmörjmedel särskilt 
tänkta för livsmedelsindustrins höga hygienkrav. 

Rörelse utan friktion är människans dröm. Men helt utan friktion fungerar det ännu idag inte. För att er maskin 
skall fungera ”friktionsfritt” har OKS en smörjteknisk lösning beredd för nästan varje enskilt fall. Vare sig det gäller 
smörjning av rullager, kedjor eller gejder, under extrema driftförhållanden eller under påverkan av aggressiva 
media – med smörjmedel från OKS löser ni era tribologiska problem säkert och tillförlitligt.

OKS-experter står för innovativa idéer  
och produktkoncept
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 VAD NI KAN VÄNTA ER AV OKS – 

RÖRLIG EFFEKTIVITET

Högsta produktkvalitet, aktivt arbetsskydd  
och konsekvent miljöskydd

Dessa tre faktorer bildar den väsentliga förutsättningen för den bestående framgången för vårt före-
tag och våra industri- och yrkeskunder över hela världen.

Vid tillverkningen av våra produkter satsar vi på modernt 
produktionsförfarande. I säkra och miljöskonande produk-
tionsprocesser håller vi nere verkan på människa och miljö 
så långt som möjligt.

I sammarbete med våra marknadsföringspartners på plats 
satsar vi konsekvent på kvalificering och säkerställer på 
såvis en utmärkt rådgivningskvalitet och problemlösnings-
kompetens.

Att våra krav kommer av att vi lever upp vår företagspraxis 
visar sig genom delaktighet i initiativen ”We all take care”, 
ett initiativ av Freudenberg-gruppen till miljö- och arbets-
skydd och för sänkning av företagsrelaterde olyckssiffror. 

TÜV SÜD Mangagement Service GmbH intygar 
OKS höga kvalitetsstandard inom området kvali-
tet (ISO 9001: 2008), miljöskydd (ISO 14001: 2004) 
och arbetsskydd (OHSAS 18001: 2007).

OKS är inriktade på utveckling, tillverkling och marknads-
förning av smörjmedel, underhålls- och korrosionsskydds-
produkter av högsta möjliga kvallitet. I centrum står för oss 
den med våra produkter och vår kapacitet tillfredsställda 
kunden.

Alla medarbetare känner ansvar för de höga kvalitets-, mil-
jöskydds- och arbetsskyddskraven. Ständig personalut-
veckling leder till aktiv delaktighet i omsättningen av de 
gällande målen.

Hög kvalitets- och miljöstandard förs in redan på produkt-
utvecklingsstadiet. Miljöskyddet och användarens säkerhet 
har mycket stor betydelse för oss. Inte bara genom vår 
miljömedvetna företagsledning, utan i synnerhet genom 
utvecklingen av modernaste smörjmedel bidrar vi till att 
avsevärt reducera tekniskt betingade belastningar på mil-
jön.



For a world in motion

Över 150 högeffektiva produkter 
från en leverantör

RÅDGIVNING OCH FÖRSÄLJNING

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken, samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av 
användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är 
helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. 
Vi ansvarar endast för produkternas lämplighet för bestämda användningar samt för produkternas egenskaper, om det enskilda 
fallet fått vårt skriftliga godkännande. Berättigade garantianspråk begränsas i varje enskilt fall till leverans av felfri ersättningsvara, 
eller om detta misslyckas, återbetalning av inköpspriset. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt 
uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Vi ger ingen garanti för skriv, stav-, räkne- eller översättningsfel. 
Rätten till förändringar i förbättringssyfte förbehålles. ® = registrerat varumärke
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  Pastor för lätt montage och  
demontage

  Oljor med högeffekttillsatser för en tillförlitlig 
smörjning

  Fett för långtidssmörjning vid kritiska drifts-
förhållanden

  Torrsmörjmedel – alternativet för speciella 
användningsområden

  Korrosionsskydd för säker konservering 
vid lagerhållning och transport

  Underhållsprodukter för det löpande 
underhållet

  Rengöringsmedel för grundlig borttagning 
av smuts och smörjmedelsrester

  Be gärna om råd, naturligtvis även om du har 
individuella krav.
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Världen med OKS Spezialschmierstoffe i en APP

          Ladda ner under:  
www.oks-germany.com

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Tel. +49 (0) 8142 3051-500
info@oks-germany.com


