Övriga OKS-produkter i urval

Över 150 högeffektiva produkter
från en leverantör

OKS 250 / OKS 2501*
Vit allroundpasta, metallfri
För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck
och temperaturer. Möjliggör optimal relation mellan
åtdragnings-moment och möjlig skruvförspänning.
Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperaturpasta för universalanvändning. För förband av
rostfritt stål.

	 Pastor för lätt montage och demontage
	
Oljor med högeffekttillsatser för en tillförlitlig smörjning
	
Smörjfett 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

www.oks-germany.com

			601

Den universellt användbara oljan
för industri, verkstad
och hobby

	Be gärna om råd, naturligtvis även om du harindividuella krav.
OKS 340/341*
Kedjeprotector, starkt häftande
Syntetiskt smörjmedel för maskinelement, som är utsatta
för höga tryck eller korrosiv påverkan. Med extrem krypförmåga.Starkt häftande och tål centrifugalkrafter. Mycket
bra slitageskydd. O-ring neutral. Fri från lösningsmedel.
För snabbgående kedjor.

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

OKS 470/471*
Vitt allround-högeffektivt fett
För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder
när dunkla smörjmedel inte kan användas. Goda tryckegenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och
oxidation. Vatten-beständig. Hygieniskt riskfritt.
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OKS 601 Multi-olja

*Sprayversion

Rådgivning och distribution

For a world in motion

Specialsmörjmedel
Underhållsprodukter

			601
Den universellt användbara oljan för
industri, verkstad och hobby
Multiolja med 6-faldig verkan
1 Lossar rost
2 Tränger undan fuktighet
3 Skapar kontakt
4 Smörjer friktionsställen
5 Vårdar metall
6 Skyddar mot korrosion

Egenskaper/godkännanden
Klimatpåverkan

Kan sprayas med
airspray

Korrosionsskydd

Vattenpåverkan

Långtidsverkan

Egenskaper
Tunnflytande
Extrem krypförmåga
Goda smörjegenskaper
Tränger undan fukt

ISO VG 7
DIN 51 502: C7

Användningsområden
Gängförband

Hävstänger

Kedjor

Länklager

Glidlager

Linjärstyrningar

Gångjärn

Stållinor

Tekniska data
Användningstemperatur: -30°C ➝ +60°C
Kondensvattentest: 194 h vid 9 µm skikttjocklek
Sammansättning
Ljusfärgad
Mineralolja
Förpackning
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
400 ml spray

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

Användningsexempel
Undantränger fuktighet och skyddar elkontakter
Den goda krypförmågan och undanträngandet av
fukt gör att OKS 601 snabbt och tillförlitligt avhjälper
och förhindrar fuktighetsbetingade störningar på
kabelanslutningar och elektriska anläggningar samt
på kontaktytor som t.ex. brytare, stickproppar, reläer
eller kretskort. OKS 601 är inte ledande, och motverkar krypström och övergångsmotstånd. OKS 601 är
effektivt vid åtgärdande av kontaktproblem och
garanterar t.ex. en problemfri funktion hos tändningen på förbränningsmotorer.

Löser upp rost, motverkar korrosion och skyddar
Den extrema inträngnings- och upplösningsförmågan hos OKS 601 gör det lätt att demontera fastsittande eller fastrostade delar, som t.ex. skruvar, muttrar, kullänkar, gångjärn eller lås. Rörligheten återställs
och gnissel åtgärdas. En film skyddar de upplöstaställena från korrosionspåverkan eller ny rostbildning. OKS 601 är även lämpligt för skötsel av blanka
metallytor, monteringsdelar samt verktyg och
maskinanläggningar.
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