10 topp-produkter för

Över 150 högeffektiva produkter
från en leverantör

OKS 641
Underhållsolja
500 ml spray

underhåll och verkstad

www.oks-germany.com

Underhållsprodukter för det
löpande underhållet

Pastor
Oljor
Fetter
Korrosionsskydd
Underhållsprodukter
Rengöringsmedel

För demontage, smörjning och underhåll av
maskinelement, finmekaniska komponenter och
metallytor.

OKS 2611
Universalrengöringsmedel
500 ml spray
För maskindelar med oljig och fetthaltig smuts.
Hög rengöringskraft
Förångas snabbt och lämnar inga rester
Kortvarigt korrosionsskydd genom VCI-tillsatser
Ingen underkylning

Beställ vår nya katalog:
	Kemotekniska produkter för industriellt underhåll
och montage
	Specialsmörjmedel för industriellt bruk

God rengöringsverkan
Temporärt korrosionsskydd
Avvisar fukt vid elkontakter
Goda smörjegenskaper

Typiska användningsområden för
OKS 641:

Typiska användningsområden för
OKS 2611:

	Smörjning av spakar, gångjärn och länklager i
finmekaniska system

2

	Demontering av rostiga komponenter och
systemkomponenter utomhus

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Tel. +49 (0) 8142 3051-500
Fax +49 (0) 8142 3051-599
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

	Temporärt korrosionsskydd av metallytor

1

2

1

	Säker och effektiv borttagning av korrosionsskydd
och fett- och smutsrester på maskinkomponenter
som t ex. växlar

2

	Förberedning av metallytor innan vidarebehandling
resp. montage

3

	Rengöring av maskinkomponenter inom allmänt
underhåll

A company of the
Freudenberg Group
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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

Maximal effekt
för högsta processäkerhet
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Universellt användbar rengöringsmedel för
smuts som innehåller olja och fett

For a world in motion

1

Beställ
vår nya
g!
katalo

Specialsmörjmedel
Underhållsprodukter

2

3

Pastor för lätt montage
och demontage

Fett för långtidssmörjning vid
kritiska driftsförhållanden

Oljor med högeffektsadditiver för en
tillförlitlig smörjning

Korrosionsskydd för säker konservering
vid lagerhållning och transport

OKS 245
Kopparpasta med högeffekts-korrosionsskydd
250 g penselburk, 1 kg burk

OKS 470 / OKS 471*
Vitt allround-högeffektivt fett
100 g tub, 400 ml patron, 1 kg burk,
500 ml spray*

OKS 451
Kedje- och vidhäftande smörjmedel, transparent
300 ml spray, 500 ml spray

OKS 601
Multi-olja
400 ml spray

Förhindrar fastbränning och -rostning
Förhindrar skärning vid montage
Mycket bra korrosionsskydd
Lämpligt för bromssystem

För skruvar och glidytor,
som är utsatta för höga
temperaturer och/eller
vatten.

OKS 250 / OKS 2501*
Vit allroundpasta, metallfri
100 g tub, 250 g penselburk, 1 kg burk, 400 ml spray*
 ptimal relation mellan åtdragningsmoment och
O
möjlig skruvförspänning
Mycket bra korrosionsskydd
Lämpligt för förband av rostfritt stål
NSF H2-registrerat (OKS 250)
För skruvar och glidytor,
som är utsatta för höga
tryck och temperaturer.

www.oks-germany.com

Goda tryckegenskaper
Slitagehämmande
Stabil mot åldrande och oxidation
Vattenbeständig
För hårt belastade rulloch glidlager, spindlar
och gejder när dunkla
smörjmedel inte kan
användas.

OKS 1110 / OKS 1111*
Multi-silikonfett
100 g tub, 400 ml patron, 500 g burk,
500 ml spray*
Mycket god kompatibilitet med plast
Lukt- och smakneutral
Starkt häftande
NSF H1-registrerat (OKS 1110)
För armaturer,
tätningar och plastdelar.

Med extrem krypförmåga
Starkt vidhäftande, tål centrifugalkrafter
Mycket bra slitageskydd
Vattenbeständig

Tunnflytande
Med extrem krypförmåga
Goda smörjegenskaper
Tränger undan fukt

För snabbgående kedjor
och maskinelement, som är
utsatta för höga tryck eller
korrosiv påverkan.

OKS 671
Högeffektsmörjolja med vitt fastsmörjmedel
400 ml spray
Goda inträngnings- och smörjegenskaper
Temporärt korrosionsskydd
Mox-Active för effektökning
Cykelkedjeolja

För långtidssmörjning av
maskinelement, som är
utsatta för höga tryck,
damm eller fukt.

Universellt användbart
multi-olja för industri,
verkstad och hobby.

OKS 2521
Blankzink
500 ml spray
Förbättring av varmförzinkade ytor
Genomsvetsningsbar
Nötningsfast och går att lackera
Snabbtorkande

Dekorativt korrosionsskydd
baserat på zink- och
aluminiumpulver för
järnmetaller.

