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OKS – er professionella partner för kemotekniska 
specialprodukter

Varumärket OKS står för högeffektprodukter för 

minskning av friktion, slitage och korrosion. Våra 

produkter används inom alla områden av tillverk-

nings- och underhållsteknik, där effektgränserna 

för konventionella smörjmedel överskrids. 

Kvalitet – Made in Germany
OKS framgångar under 35 år har hela tiden 

präglats av hög kvalitet och tillförlitlighet på  

produkterna, samt snabba reaktioner på kunder-

nas önskningar genom innovativa lösningar.

De av OKS-ingengörer och -kemiker utvecklade 

produkterna produceras under stränga kvalitets-

krav i Maisach, vårt företags huvudsäte. Härifrån 

skickar vi just-in-time till hela världen, med stöd 

av ett integrerat, modernt logistikcentrum.

TÜV SÜD Mangagement Service GmbH inty-

gar OKS höga kvalitetsstandard inom områ-

det kvalitet (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 Freu-

denberg Group, Weinheim, Germany. Det omfat-

tande know-how och den innovationskraft, som 

finns i avdelningen Freudenberg Chemical Spe-

cialities (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 

kemotekniska underhållsprodukter sker ute-

slutande genom den tekniska handeln och 

mineraloljehandeln. Den konsekventa strategin 

"Marknadsföring endast genom grossister", den 

smidiga expedieringen av order och vår omfat-

tande tekniska service gör oss till en eftertraktad 

handelspartner av kräsna kunder. Utnyttja våra 

specialisters know-how. Ställ krav på oss. 

35 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS 
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NSF-CERTIFIERADE SPECIALSMÖRJMEDEL  

Intelligent smörjmedelsteknologi från OKS.
För alla branscher inom livsmedelsområdet.

OKS smörjmedel för livsmedelsteknik kan 

användas inom alla områden där människor 

kommer i kontakt med smörjmedel. Detta är 

mycket mer än livsmedels – och dryckindustri. 

Typiska användare är bl.a.:

  Tillverkare av livsmedelsförpackningar

  Maskin- och anläggningstillverkare för  

livsmedelsbranschen

  Logistikcentra för livsmedel

  Tillverkare av hushållsprodukter som  

t.ex. ugnar och kylskåp

  Leksaksindustrin

  Läkemedelsindustrin

Med OKS specialsmörjmedel är du
på den säkra sidan. För närvarande finns det 

ingen bindande europeisk eller internationell 

lagstiftning för livsmedelstekniska smörjmedel. 

Livsmedelsteknik och angränsande verksam-

heter följer därför främst de amerikanska 

bestämmelserna, som anses vara de strängaste 

i världen.

Positivlista från FDA (Food and Drug Adminis-

tration). Denna lista, som erkänns världen över, 

innehåller alla ämnen som är tillåtna i livsmed-

elstekniska smörjmedel. 

I vitboken utgiven av NSF (National  Sanitation 

Foundation) publiceras alla smörjmedel som  

testats av NSF.

Du hittar dem under www.nsf.org i kapitlet 

"Nonfood Compounds Listings Directory", 

ordnade efter firmanamn.

Klassificeringen NSF H1 står för smörjmedel 

som får användas när kontakt med livsmedel 

inte kan uteslutas vid risksituationer.

Under NSF H2 sammanfattas de smörjmedel 

som får användas när kontakt med livsmedel är 

tekniskt utesluten.

EG-direktiv 93/43/EWG (från 14.6.93).
Detta direktiv föreskriver hur livsmedelsbearbe-

tande företag ska använda HACCP-metoden 

(Hazard Analysis Critical Control Point). Detta 

förebyggande system säkerställer att alla konta-

minationsrelevanta steg i ett livsmedels tillverk-

ningsprocess kan identifieras och övervakas. 

Detta direktiv innehåller inga föreskrifter rörande 

innehållet i livsmedelstekniska smörjmedel, men 

HACCP-metoden omfattar hantering av smörj-

medel inom livsmedelsteknik.

Genom att använda OKS specialsmörjmedel för 
livsmedelsteknik kan du vara säker på att nationella 
och internationella föreskrifter efterlevs – av ansvar  
för människorna.



Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3570 Högtemperaturs-kedjeolja 
för livsmedelsteknik

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP E 320    

Smörjning av kedjor, ledarmar, spänn- och torkarmar 
eller gejdplan vid högre temperaturer. För transportsys-
tem i lackerings- bränn- och torkanläggningar i förpack-
nings- och livsmedelsindustrin.

NSF H1 reg. nr. 145347

gul-röd
ester

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

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 370
OKS 371*

Universalolja för 
livsmedelsteknik

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 förpackningsindu-
strin. OKS 370: NSF H1 reg. nr. 124382

OKS 371: NSF H1 reg. nr. 124384
Enligt DAB 10

färglös 
vitolja

Användningstemp.: -10°C ➝ +180°C
Densitet (20°C): 0,87 g/ml
Viskositet (40°C): 14 mm2/s

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

OKS 3710 Lågtemperaturolja för 
livsmedelsteknik

ISO VG 10
DIN 51 502: CL HC 10

Helsyntetisk olja för permanent låga temperaturer. 
Fysiologiskt ofarlig. För användning i fryshus, chock-
frysare etc. Mycket goda egenskaper vid låga tempe-
raturer. Optimal additivering mot oxidering och åldring. 
Kostnadseffektiv lång driftstid.

NSF H1 reg. nr. 142477

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -60°C ➝ +135°C
Densitet (20°C): 0,80 g/ml
Viskositet (40°C): 9 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3720 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 135752

färglös - gulaktig
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -30°C ➝ +120°C
Densitet (20°C): 0,85 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 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel. 

NSF H1 reg. nr. 143596

färglös 
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -30°C ➝ +120°C
Densitet (20°C): 0,85 g/ml
Viskositet (40°C): 320 mm2/s
FZG-test: Belastningssteg > 12

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3730 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 135753

färglös - ljusgul
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -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 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 135754

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -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
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3570 Högtemperaturs-kedjeolja 
för livsmedelsteknik

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP E 320    

Smörjning av kedjor, ledarmar, spänn- och torkarmar 
eller gejdplan vid högre temperaturer. För transportsys-
tem i lackerings- bränn- och torkanläggningar i förpack-
nings- och livsmedelsindustrin.

NSF H1 reg. nr. 145347

gul-röd
ester

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

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 370
OKS 371*

Universalolja för 
livsmedelsteknik

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 förpackningsindu-
strin. OKS 370: NSF H1 reg. nr. 124382

OKS 371: NSF H1 reg. nr. 124384
Enligt DAB 10

färglös 
vitolja

Användningstemp.: -10°C ➝ +180°C
Densitet (20°C): 0,87 g/ml
Viskositet (40°C): 14 mm2/s

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

OKS 3710 Lågtemperaturolja för 
livsmedelsteknik

ISO VG 10
DIN 51 502: CL HC 10

Helsyntetisk olja för permanent låga temperaturer. 
Fysiologiskt ofarlig. För användning i fryshus, chock-
frysare etc. Mycket goda egenskaper vid låga tempe-
raturer. Optimal additivering mot oxidering och åldring. 
Kostnadseffektiv lång driftstid.

NSF H1 reg. nr. 142477

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -60°C ➝ +135°C
Densitet (20°C): 0,80 g/ml
Viskositet (40°C): 9 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3720 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 135752

färglös - gulaktig
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -30°C ➝ +120°C
Densitet (20°C): 0,85 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 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel. 

NSF H1 reg. nr. 143596

färglös 
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -30°C ➝ +120°C
Densitet (20°C): 0,85 g/ml
Viskositet (40°C): 320 mm2/s
FZG-test: Belastningssteg > 12

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3730 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 135753

färglös - ljusgul
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -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 Drevolja för 
livsmedelsteknik

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 oxideringsstabiltet. Bra 
slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och 
sura desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 135754

färglös
syntesoljeblandning

Användningstemp.: -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
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3750
OKS 3751*

Vidhäftande smörjmedel
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 slitage-
skydd. Hög tryckupptagningsförmåga. God vidhäftning. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfek-
tions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

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

vitaktig 
PTFE 
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -35°C ➝ +135°C
Densitet (20°C): 0,87 g/ml
Viskositet (40°C): 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2.600 N

5 l dunk
500 ml spray* 

OKS 3760 Multiolja för 
livsmedelsteknik

ISO VG 100 
DIN 51 502: CL HC 100  

Helsyntetisk multiolja. Långa driftstider på grund av hög 
temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfek-
tions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

NSF H1 reg. nr. 129964

färglös
polyalfaolefin (PAO)

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

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

OKS 3770 Hydraulolja för 
livsmedelsteknik

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

	 Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement. Långa driftstider på grund av hög 
temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 
desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 129962

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -40°C ➝ +135°C
Densitet (20°C): 0,84 g/ml
Viskositet (40°C): 50 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3775 Hydraulolja för 
livsmedelsteknik

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

Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement. 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)

Användningstemp.: -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 
livsmedelsteknik

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

Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement. Långa driftstider på grund av hög 
temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 
desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 136036

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -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

Lossar sockeravlagringar. Rengöring av maskindelar. 
Smörjning av fina mekanismer. Omformningssmörjme-
del för förpackningar. God rengörings- och smörjverkan. 
Bra slitage- korrosionsskydd. Lukt- och smakneutral 
emulsion. Speciell för sötsaksindustrin.

NSF H1 reg. nr. 128470

färglös
vatten
polyglykol

Användningstemp.: -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 387 Högtemperaturs-
kedjesmörjmedel för 
livsmedelsteknik

ISO VG 220

 Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen med 
stark påfrestning vid extrema temperaturer. Slitageredu-
cerande, mycket bra smörj- och nödkörningsegenska-
per. Över +200°C luktfri grundolja som förångas utan att 
efterlämna rester, torrsmörjning upp till +600°C.

NSF H1 reg. nr. 126583

svart
grafit
polyglykol

Användningstemp.: 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
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 3750
OKS 3751*

Vidhäftande smörjmedel
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 slitage-
skydd. Hög tryckupptagningsförmåga. God vidhäftning. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfek-
tions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

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

vitaktig 
PTFE 
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -35°C ➝ +135°C
Densitet (20°C): 0,87 g/ml
Viskositet (40°C): 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2.600 N

5 l dunk
500 ml spray* 

OKS 3760 Multiolja för 
livsmedelsteknik

ISO VG 100 
DIN 51 502: CL HC 100  

Helsyntetisk multiolja. Långa driftstider på grund av hög 
temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfek-
tions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

NSF H1 reg. nr. 129964

färglös
polyalfaolefin (PAO)

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

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

OKS 3770 Hydraulolja för 
livsmedelsteknik

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

	 Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement. Långa driftstider på grund av hög 
temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 
desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 129962

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -40°C ➝ +135°C
Densitet (20°C): 0,84 g/ml
Viskositet (40°C): 50 mm2/s

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 3775 Hydraulolja för 
livsmedelsteknik

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

Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement. 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)

Användningstemp.: -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 
livsmedelsteknik

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

Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra 
maskinelement. Långa driftstider på grund av hög 
temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. 
Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura 
desinfektions- och rengöringsmedel.

NSF H1 reg. nr. 136036

färglös
polyalfaolefin (PAO)

Användningstemp.: -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

Lossar sockeravlagringar. Rengöring av maskindelar. 
Smörjning av fina mekanismer. Omformningssmörjme-
del för förpackningar. God rengörings- och smörjverkan. 
Bra slitage- korrosionsskydd. Lukt- och smakneutral 
emulsion. Speciell för sötsaksindustrin.

NSF H1 reg. nr. 128470

färglös
vatten
polyglykol

Användningstemp.: -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 387 Högtemperaturs-
kedjesmörjmedel för 
livsmedelsteknik

ISO VG 220

 Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen med 
stark påfrestning vid extrema temperaturer. Slitageredu-
cerande, mycket bra smörj- och nödkörningsegenska-
per. Över +200°C luktfri grundolja som förångas utan att 
efterlämna rester, torrsmörjning upp till +600°C.

NSF H1 reg. nr. 126583

svart
grafit
polyglykol

Användningstemp.: 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
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 4220 Maxtemperatur-lagerfett

DIN 51 502: KFFK2U-20 

Långtidssmörjning av glid- och rullager. Mycket bra tem-
peraturtålighet. Mycket god medietålighet. Förstklassig 
plast- och elastomertålighet. Mycket god vatten- och 
vattenångtålighet. Mycket bra slitageskydd.

NSF H1 reg. nr. 124380

vit 
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemp.: -20°C ➝ +280°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 510 mm2/s
VKA-test (svetslast): > 10.000 N

100 g tub
500 g burk
800 g patron
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 4230 Maxtryck-syrearmaturfett

DIN 51 502: MFFK2U-60  

Glidmedel för armaturer med syrekontakt, vid höga tryck 
och temperaturer. Smörjmedel för kemiska anläggningar 
och apparaturer. Mycket god medietålighet. Förstklassig 
plast- och elastomertålighet. Mycket bra slitageskydd. 

NSF H1 reg. nr. 135755

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemp.: -60°C ➝ +260°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 300 mm2/s
VKA-test (svetslast): 4.000 N

250 g dispenser
1 kg burk

OKS 468 Plast- och 
elastomersmörjmedel

Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metall-
kombinationer. God elastomer- och plastbeständighet, 
EPDM-tålig. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte 
ölskum. Smak- och luktneutral.

NSF H1 reg. nr. 135591
Ölskumstålighet testad

ljusfärgad 
polyalfaolefin (PAO)
oorganisk förtjockare

Användningstemp.: -25°C ➝ +150°C
NLGI-klass: ingen uppgift
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 1.500 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk
5 kg dunk

OKS 469 Plast- och 
elastomersmörjmedel

Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metall-
kombinationer. God elastomer- och plastbeständighet. 
Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölskum. Smak- 
och luktneutral.

NSF H1 reg. nr. 131380
Ölskumstålighet testad

färglös-transparent
polyalfaolefin (PAO)
oorganisk förtjockare

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

1 kg burk
5 kg dunk

OKS 470 Vitt allround-högeffektivt 
fett (även för 
livsmedelsteknik)

DIN 51 502: KF2K-30  

För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder 
när mörka smörjmedel inte kan användas. Goda tryck-
egenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och 
oxidation. Vattenbeständig. Hygieniskt riskfritt.

NSF H2 reg. nr. 137707

ljusbeige
vitt fastsmörjmedel
mineralolja 
litiumtvål

Användningstemp.: -30°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 2 
DN-värde (dm x n): 300.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): ca. 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3.600 N

100 g tub
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 472 Lågtemperaturfett för 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KHC1K-40  

Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel och 
höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid låga efter-
moment. Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70°C. 
Slitagehämmande. God åldrings- och oxidationstålighet. 
För lager i kylhus, glassfabriker, etc.

NSF H1 reg. nr. 135749

vit 
polyalfaolefin (PAO), ester
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -45°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 800.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

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

OKS 473 Flytfett för 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KPHC00K-40

För slutna växellådor, rull- och glidlager eller för leder 
eller kedjor, när smörjning skall ske med fett. Även för 
högre varvtal, litet lagerspel eller litet växellådsfriut-
rymme. Slitagehämmande. Lämplig för att matas via 
centralsmörjningsanläggningar. Vattenbeständig. Utmärkt 
korrosionsskydd tack vare additivering.

NSF H1 reg. nr. 140485

ljusgul
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -45°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 0 - 00
DN-värde (dm x n): 500.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 160 mm2/s

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

OKS 4220 Maxtemperatur-lagerfett

DIN 51 502: KFFK2U-20 

Långtidssmörjning av glid- och rullager. Mycket bra tem-
peraturtålighet. Mycket god medietålighet. Förstklassig 
plast- och elastomertålighet. Mycket god vatten- och 
vattenångtålighet. Mycket bra slitageskydd.

NSF H1 reg. nr. 124380

vit 
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemp.: -20°C ➝ +280°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 510 mm2/s
VKA-test (svetslast): > 10.000 N

100 g tub
500 g burk
800 g patron
1 kg burk
5 kg dunk

OKS 4230 Maxtryck-syrearmaturfett

DIN 51 502: MFFK2U-60  

Glidmedel för armaturer med syrekontakt, vid höga tryck 
och temperaturer. Smörjmedel för kemiska anläggningar 
och apparaturer. Mycket god medietålighet. Förstklassig 
plast- och elastomertålighet. Mycket bra slitageskydd. 

NSF H1 reg. nr. 135755

vit
PTFE
perfluorpolyeter (PFPE)

Användningstemp.: -60°C ➝ +260°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 300 mm2/s
VKA-test (svetslast): 4.000 N

250 g dispenser
1 kg burk

OKS 468 Plast- och 
elastomersmörjmedel

Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metall-
kombinationer. God elastomer- och plastbeständighet, 
EPDM-tålig. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte 
ölskum. Smak- och luktneutral.

NSF H1 reg. nr. 135591
Ölskumstålighet testad

ljusfärgad 
polyalfaolefin (PAO)
oorganisk förtjockare

Användningstemp.: -25°C ➝ +150°C
NLGI-klass: ingen uppgift
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 1.500 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

1 kg burk
5 kg dunk

OKS 469 Plast- och 
elastomersmörjmedel

Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metall-
kombinationer. God elastomer- och plastbeständighet. 
Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölskum. Smak- 
och luktneutral.

NSF H1 reg. nr. 131380
Ölskumstålighet testad

färglös-transparent
polyalfaolefin (PAO)
oorganisk förtjockare

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

1 kg burk
5 kg dunk

OKS 470 Vitt allround-högeffektivt 
fett (även för 
livsmedelsteknik)

DIN 51 502: KF2K-30  

För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder 
när mörka smörjmedel inte kan användas. Goda tryck-
egenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och 
oxidation. Vattenbeständig. Hygieniskt riskfritt.

NSF H2 reg. nr. 137707

ljusbeige
vitt fastsmörjmedel
mineralolja 
litiumtvål

Användningstemp.: -30°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 2 
DN-värde (dm x n): 300.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): ca. 110 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3.600 N

100 g tub
400 ml patron
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
180 kg fat

OKS 472 Lågtemperaturfett för 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KHC1K-40  

Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel och 
höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid låga efter-
moment. Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70°C. 
Slitagehämmande. God åldrings- och oxidationstålighet. 
För lager i kylhus, glassfabriker, etc.

NSF H1 reg. nr. 135749

vit 
polyalfaolefin (PAO), ester
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -45°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 800.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 30 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

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

OKS 473 Flytfett för 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KPHC00K-40

För slutna växellådor, rull- och glidlager eller för leder 
eller kedjor, när smörjning skall ske med fett. Även för 
högre varvtal, litet lagerspel eller litet växellådsfriut-
rymme. Slitagehämmande. Lämplig för att matas via 
centralsmörjningsanläggningar. Vattenbeständig. Utmärkt 
korrosionsskydd tack vare additivering.

NSF H1 reg. nr. 140485

ljusgul
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -45°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 0 - 00
DN-värde (dm x n): 500.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 160 mm2/s

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

OKS 475 Högeffektivt fett (även för 
livsmedelsteknik)

DIN 51 502: KFHC2K-60

För lager med lågt lagerspel och höga varvtal, vid  
låga och höga temperaturer samt för lager med lågt  
eftermoment. Bra slitageskydd genom PTFE. För  
snabbroterande lager inom textilindustrin, i påfyllnings- 
och förpackningsmaskiner. Smörjning av komponenter 
i GFK.

NSF H2 reg. nr. 137708

beige
PTFE
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemp.: -60°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1.000.000 mm/min
Basoljeviskositet (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 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KP2K-30

För rull- och glidlager och andra maskinelement. Bestän-
dig mot kall- och hetvatten samt desinfektions- och ren-
göringsmedel. Oxidationsbeständig. Slitagehämmande.
Generellt användbart universalfett för livsmedelsteknik.

NSF H1 reg. nr. 137619

vit
delsyntetisk olja
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -30°C ➝ +110°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400.000 mm/min
Basoljeviskositet (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 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: MHC3N-10

Tätsmörjning av anpassade glidytor. Smörjning av 
plaster och elastomerer. Smörjning av långsamtgående 
lager. Starkt häftande, god tätning. Beständigt mot vat-
ten och vattenånga. Påverkar inte ölets skumning. Kran- 
och tätningsfett.

NSF H1 reg. nr. 135750 
Ölskumstålighet testad

ljusbrun
polyalfaolefin (PAO)
silikat

Användningstemp.: -10°C ➝ +140°C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 1.600 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

100 g tub
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 479 Högtemperaturfett för 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KPFHC1P-40  

Slitagehämmande. Mycket god trycktålighet. God  
oxiderings och åldringstålighet. God plast- och elasto-
mertålighet. Beständigt mot vatten och vattenånga.  
För alla områden inom livsmedels-, dryckes- och  
läkemedelsindustrin.

NSF H1 reg. nr. 135675  

crèmefärgad
EP-additiv
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -40°C ➝ +160°C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 400.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 400 mm2/s

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

OKS 1110 Multi-silikonfett

DIN 51 502: MSI3S-40

För armaturer, tätningar och plastdelar. Mediabeständig. 
Mycket god kompatibilitet med plast. Torkar eller blöder 
inte. Lukt- och smakneutral. Starkt häftande. Mångsidigt 
användbart silikonfett, även för livsmedelsteknik.

NSF H1 reg. nr. 124381 
DVGW DIN EN 377
Reg. nr. NG-5162BL0482

transparent
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemp.: -40°C ➝ +200°C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 9.500 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

10 g tub
100 g tub
400 ml patron
500 g burk
5 kg, 25 kg dunk
180 kg fat

10

Fett

LIVSMEDELSTEKNIK

FETT FÖR 



Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 475 Högeffektivt fett (även för 
livsmedelsteknik)

DIN 51 502: KFHC2K-60

För lager med lågt lagerspel och höga varvtal, vid  
låga och höga temperaturer samt för lager med lågt  
eftermoment. Bra slitageskydd genom PTFE. För  
snabbroterande lager inom textilindustrin, i påfyllnings- 
och förpackningsmaskiner. Smörjning av komponenter 
i GFK.

NSF H2 reg. nr. 137708

beige
PTFE
polyalfaolefin (PAO)
litiumtvål

Användningstemp.: -60°C ➝ +120°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 1.000.000 mm/min
Basoljeviskositet (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 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KP2K-30

För rull- och glidlager och andra maskinelement. Bestän-
dig mot kall- och hetvatten samt desinfektions- och ren-
göringsmedel. Oxidationsbeständig. Slitagehämmande.
Generellt användbart universalfett för livsmedelsteknik.

NSF H1 reg. nr. 137619

vit
delsyntetisk olja
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -30°C ➝ +110°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400.000 mm/min
Basoljeviskositet (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 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: MHC3N-10

Tätsmörjning av anpassade glidytor. Smörjning av 
plaster och elastomerer. Smörjning av långsamtgående 
lager. Starkt häftande, god tätning. Beständigt mot vat-
ten och vattenånga. Påverkar inte ölets skumning. Kran- 
och tätningsfett.

NSF H1 reg. nr. 135750 
Ölskumstålighet testad

ljusbrun
polyalfaolefin (PAO)
silikat

Användningstemp.: -10°C ➝ +140°C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 1.600 mm2/s
VKA-test (svetslast): ingen uppgift

100 g tub
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk

OKS 479 Högtemperaturfett för 
livsmedelsteknik

DIN 51 502: KPFHC1P-40  

Slitagehämmande. Mycket god trycktålighet. God  
oxiderings och åldringstålighet. God plast- och elasto-
mertålighet. Beständigt mot vatten och vattenånga.  
För alla områden inom livsmedels-, dryckes- och  
läkemedelsindustrin.

NSF H1 reg. nr. 135675  

crèmefärgad
EP-additiv
polyalfaolefin (PAO)
aluminiumkomplextvål

Användningstemp.: -40°C ➝ +160°C
NLGI-klass: 1
DN-värde (dm x n): 400.000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 400 mm2/s

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

OKS 1110 Multi-silikonfett

DIN 51 502: MSI3S-40

För armaturer, tätningar och plastdelar. Mediabeständig. 
Mycket god kompatibilitet med plast. Torkar eller blöder 
inte. Lukt- och smakneutral. Starkt häftande. Mångsidigt 
användbart silikonfett, även för livsmedelsteknik.

NSF H1 reg. nr. 124381 
DVGW DIN EN 377
Reg. nr. NG-5162BL0482

transparent
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemp.: -40°C ➝ +200°C
NLGI-klass: 3
DN-värde (dm x n): ingen uppgift
Basoljeviskositet (40°C): 9.500 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

10 g tub
100 g tub
400 ml patron
500 g burk
5 kg, 25 kg dunk
180 kg fat
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 536 Grafitglidlack, 
vattenbaserad, 
lufthärdande

Smörjning av högt belastade kedjor när smörjning med 
olja eller fett inte längre är möjlig. Kan sprutas på heta 
ytor. Användning inom ett brett temperaturområde. Tor-
kar 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 
 

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

5 kg dunk 
25 kg dunk

Torrsmörjmedel

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 1361* Silikon-släppmedel Släpp- och glidmedel inom plastbearbetning. Kemiskt 
neutralt. Lösningsmedelsfritt. Färglöst. Tränger undan 
vatten. Indragningshjälp för gummiprofiler. Smörjning 
av skärkanter. Underhåll och impregnering av plastytor 
och textilier.

NSF H1 reg. nr. 129481

färglös
silikonolja

Användningstemp.: -60°C ➝ +200°C 500 ml spray*

OKS 2100 Skyddsfilm för metaller Tillfällig korrosionsskyddsfilm på vaxbas för lagerhåll-
ning och transport av maskindelar med blanka metal-
lytor. Passar för alla klimatzoner. Greppfast, transparent 
film. Lätt att ta bort. God kompatibilitet med smörjme-
del.

NSF H2 reg. nr. 142256

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemp.: -40°C ➝ +70°C
Saltsprayprov: 1.000 h vid 50 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 10 µm vid flera appliceringar

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 2650 BIOlogic industrirengö-
ringsmedel, vattenbaserat 
koncentrat

Vattenlösligt rengöringsmedel för avlägsnande av starkt 
oljiga, feta och sotiga föroreningar. Biologiskt nedbryt-
bart. Goda avskiljningsegenskaper. Skonar ömtåliga 
ytor. Universellt användbart i industri, verkstäder och 
livsmedelsteknik.

NSF A1 reg. nr. 129003

röd
icke-joniska tensider

Beroende på nersmutsningsgrad upp till 1:10
kan förtunnas med vatten. 
pH-värde: 11,0 (koncentrat)

500 ml pumpspray
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

Underhållsprodukter

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 250 Vit allroundpasta, metallfri För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck
och temperaturer. Möjliggör optimal relation mellan
åtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning.
Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperataur-
pasta för universalanvändning. För förband av rostfritt.

NSF H2 reg. nr. 131379

gul
vitt fastsmörjmedel
Mox-active
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemp.: -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

10 g tub
100 g tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk

OKS 252 Vit högtemperaturspasta 
för livsmedelsteknik

Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta för 
höga tryck, höga temperaturer vid låga hastigheter eller 
oscillerande rörelser. Undviker skärning och fastrost-
ning. Metallfri. Starkt häftande. Universellt användbar 
högtemperatur-montagepasta.

NSF H1 reg. nr. 135748

ljusgrå
vitt fastsmörjmedel
polyglykol
silikat

Användningstemp.: -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
5 kg dunk
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 536 Grafitglidlack, 
vattenbaserad, 
lufthärdande

Smörjning av högt belastade kedjor när smörjning med 
olja eller fett inte längre är möjlig. Kan sprutas på heta 
ytor. Användning inom ett brett temperaturområde. Tor-
kar 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 
 

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

5 kg dunk 
25 kg dunk

Torrsmörjmedel

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 1361* Silikon-släppmedel Släpp- och glidmedel inom plastbearbetning. Kemiskt 
neutralt. Lösningsmedelsfritt. Färglöst. Tränger undan 
vatten. Indragningshjälp för gummiprofiler. Smörjning 
av skärkanter. Underhåll och impregnering av plastytor 
och textilier.

NSF H1 reg. nr. 129481

färglös
silikonolja

Användningstemp.: -60°C ➝ +200°C 500 ml spray*

OKS 2100 Skyddsfilm för metaller Tillfällig korrosionsskyddsfilm på vaxbas för lagerhåll-
ning och transport av maskindelar med blanka metal-
lytor. Passar för alla klimatzoner. Greppfast, transparent 
film. Lätt att ta bort. God kompatibilitet med smörjme-
del.

NSF H2 reg. nr. 142256

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemp.: -40°C ➝ +70°C
Saltsprayprov: 1.000 h vid 50 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 10 µm vid flera appliceringar

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

OKS 2650 BIOlogic industrirengö-
ringsmedel, vattenbaserat 
koncentrat

Vattenlösligt rengöringsmedel för avlägsnande av starkt 
oljiga, feta och sotiga föroreningar. Biologiskt nedbryt-
bart. Goda avskiljningsegenskaper. Skonar ömtåliga 
ytor. Universellt användbart i industri, verkstäder och 
livsmedelsteknik.

NSF A1 reg. nr. 129003

röd
icke-joniska tensider

Beroende på nersmutsningsgrad upp till 1:10
kan förtunnas med vatten. 
pH-värde: 11,0 (koncentrat)

500 ml pumpspray
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

Underhållsprodukter

www.oks-germany.com

Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde Egenskaper / Godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning

OKS 250 Vit allroundpasta, metallfri För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck
och temperaturer. Möjliggör optimal relation mellan
åtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning.
Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperataur-
pasta för universalanvändning. För förband av rostfritt.

NSF H2 reg. nr. 131379

gul
vitt fastsmörjmedel
Mox-active
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemp.: -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

10 g tub
100 g tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk 
25 kg dunk

OKS 252 Vit högtemperaturspasta 
för livsmedelsteknik

Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta för 
höga tryck, höga temperaturer vid låga hastigheter eller 
oscillerande rörelser. Undviker skärning och fastrost-
ning. Metallfri. Starkt häftande. Universellt användbar 
högtemperatur-montagepasta.

NSF H1 reg. nr. 135748

ljusgrå
vitt fastsmörjmedel
polyglykol
silikat

Användningstemp.: -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
5 kg dunk
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1 Ostmejeri Champignon, Hofmeister GmbH & Co. KG

2 Vågsystem från METTLER-TOLEDO

3 Specialmaskiner från LEU Anlagenbau AG
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LITAR PÅ OKS

STARKA MÄRKEN  

Oljans goda kapilläregenskap gör att även svår-

åtkomliga ställen skyddas från vattenstrålar eller 

högtrycksånga. Samtidigt förnyas skyddsfilmen 

genom rengöring med OKS 370.

Anläggningar och specialmaskiner för 
osttillverkning och ostlagring (3)
"Med high-tech-engineering fulländar vi vad 

naturen har anförtrott oss", lyder mottot för 

schweiziska LEU Anlagenbau AG. Denna spe-

cialist på robotar för osttillverkning, rengörings-

maskiner, matningsanläggningar och special-

konstruktioner tänker alltid på kundernas ytterst 

svåra arbetsvillkor. Salthaltig luft, känsliga kul-

turer och hög luftfuktighet ställer stora tekniska 

och hygieniska krav på maskiner och smörjme-

del vid ostlagring och –skötsel. OKS 3751 är 

här beprövad sedan många år vid smörjning av 

kedjor och styrningar.

Specialiteter från Allgäu (1)
Sedan 1909 står tecknet med de tre champinjo-

nerna för högkvalitativa mejeriprodukter. Idag är 

företagsgruppen Hofmeister en av de ledande 

inom mjölk- och ostspecialiteter, både i Tyskland 

och internationellt. Kända märken som Cambo-

zola, Rougette och Champignon Camembert är 

skälen till ostmejeriet Champignons framgångar. 

Avgörande för denna framgång är även inrikt-

ningen på strängast möjliga hygienstandard. 

Genom användning av drevoljor i produktionen 

– som OKS 3720, OKS 3730 och OKS 3740 – 

garanteras att alla hygiennormer uppfylls.

Precision under hårda  
vardagsförhållanden (2)
Känslig vägningsteknologi och exakt elektronik, 

förpackade i industritålig maskinvara, det är  

vägningssystem från  METTLER-TOLEDO.  

System som trots extrema arbetsvillkor med 

fuktighet och temperatursvängningar ger exakta 

och pålitliga vägningsresultat. Denna inverkan 

från omgivningen gör att METTLER skyddar pro-

dukterna från skadlig korrosion – med OKS 370. 

Låt dig övertygas av praktiska erfarenhetsrapporter om användning  
av OKS specialsmörjmedel.1

2

3

 



Vi rekommenderar att bytet genomförs vid ett 

reguljärt servicestillestånd. Alla delar som ska 

smörjas måste rengöras och kontrolleras så att 

inga rester av orenheter kvarstår. För rengöring-

en är ett rengöringsmedel godkänt för livsmed-

elsteknik att rekommendera (t.ex. OKS 2650 

med NSF A1-registrering) eller ett som förångas 

utan att efterlämna rester. De erforderliga gräns-

värdena för den aktuella anläggningen måste 

fastställas enligt HACCP-metoden vid de kritiska 

kontrollpunkterna.

Byte vid oljesmörjning
Vid utloppet ska oljan om möjligt hålla driftstem-

peratur. När oljan tappats ur blir erfarenhetsmäs-

sigt ca 10 % av mängden gammal olja, förslit-

ningspartiklar och oxideringsprodukter kvar i 

systemet. Därför ska systemet därefter rengöras 

noga. Extra noggrannhet krävs rörande tankar, 

centrala smörjsystem, drev och liknande. Sedan 

fylls motsvarande drivolja på, och systemet körs 

vid normala arbetstemperaturer. För att minska 

föroreningen av det nya NSF-registrerade smörj-

medlet rekommenderas att rengöringsolja 

används.

Byte vid fettsmörjning
Efter rengöring fylls anläggningen på med erfor-

derlig mängd OKS-fett. Om isärtagning och  

rengöring av anläggningen inte är möjlig, kan det 

nya fettet även eftersmörjas. Då måste efter-

smörjningsintervallet kortas jämfört med den 

vanliga eftersmörjningsfristen, så att det gamla 

fettet trycks ut. Se till att lagren inte överfylls, 

och att det gamla fettet kan ledas bort. Dessut-

om ska säkerställas att det nya smörjmedlet är 

kompatibelt med det gamla.

www.oks-germany.com

Så här byter du från konventionellt till  
livsmedelsanpassat smörjmedel.
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Pastor

Oljor

Fett

Torrsmörjmedel

Korrosionsskydd

Underhållsprodukter

INFO

LEDSYSTEM

Användningsområden Egenskaper

Armaturer

Bromsar

Packningar

Stållinor

Finmekanik

Länklager

Slutna
drev

Gängförbind-
ningar

Glidstyrningar

Glidlager

Hävstänger

Hydraulik

Kilaxlar

Kan sprayas med 
Airspray System

Arbetsplatsvänlig

Kemikalie påverkan

Tryckbelastning

Höga hastigheter

Höga temperaturer

Korrosionsskydd

Kompatibilitet  
med plast

Långtidsverkan

NSF-certifierad

Låga temperaturer

Miljövänlig

Vattenpåverkan

Skumbildande

Kedjor

Linjärstyrningar

Mätverktyg

Öppna drev

Pressförband

Rengöring

Gångjärn

Snäckdrev

Spindlar

Släppning:  
Plastteknik

Rullager

Skumrengöring

Frånskiljning: 
Svetsteknik

www.oks-germany.com



INFO

Batteridriven drivning

Enkel montering på smörjstället

Specialsmörjmedel från OKS

ChronoLube-patronen är lätt att 

byta genom att skruva av och på 

drivningsenheten

ChronoLube är 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 passande 

ChronoLube-patron på smörjstället och ställ in fördelningstiden 

(1/3/6/12 månader) enligt dina egna krav.

ChronoLube-systemet i kombination med OKS 3720, OKS 3760 

och OKS 479 finns tillgängligt för livsmedelstekniska användningar. 

Andra livsmedelstekniska smörjmedel i ChronoLube-systemet finns 

tillgängliga på begäran.

EFTERSMÖRJNING

AUTOMATISK 



For a world in motion

Över 150 högeffektsprodukter 
från en leverantör

RÅDGIVNING OCH DISTRIBUTION

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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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 

 Pastor för lätt montage och demontage

 Oljor med högeffekttillsatser för en  

 tillförlitlig smörjning

 Fett för långtidssmörjning 

 vid kritiska driftsförhållanden

 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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