
Underhålls-
produkter

Silikon-släppmedel
OKS 1361

H1  •  Som släpp- och glidmedel inom plastbearbetning
 • För smörjning av skärkanter
 • För underhåll och impregnering av plastytor

färglös
−50 °C till +200 °C

Skyddsfilm för  
metaller
OKS 2100

H2  •  Tillfälligt korrosionsskydd för blanka metaller t.ex. 
vid lagring och transport av halvfabrikat, 
 • Formar, reservdelar och maskiner (komponenter)

 Saltsprayprov: 
>1.000 h vid 50 µm
ljusfärgad
−40 °C till +70 °C

BIOlogic  
industrirengörings-
medel
OKS 2650

A1  •  Vattenlösligt rengöringsmedel för avlägsnande av 
starkt oljiga, feta och sotiga föroreningar
 • Biologiskt nedbrytbart

röd

Intensivrengörings-
medel
OKS 2670 / OKS 2671

K1  
K3

 •  För borttagning av gamla och stelnade olje- och 
fettrester
 • För lossning av silikon- och limrester

färglös

Multioljor Universalolja
OKS 370 / OKS 371

H1  •  Högeffektolja med extrem krypförmåga för  
smörjning av finmekaniska maskinelement
 • Rostlösande och tränger undan vatten
 • Kan tvättas ur textilier

Viskositet: 14 mm²/s
färglös
−10 °C till +180 °C

Multiolja
OKS 3760

H1  •  Helsyntetisk multiolja för smörjning av kedjor,  
länkar, styrningar, armaturer, rull- och glidlager  
samt kugghjulstransmissioner
 •  Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura  
desinfektions- och rengöringsmedel

Viskositet: 100 mm²/s
färglös
−35 °C till +135°C

Kedjeoljor Lågtemperaturolja
OKS 3710

H1  •  Helsyntetisk olja för smörjning av kedjor och  
glidlager vid långvarigt låg temperatur
 •  För användning i fryshus, glassfabriker,  
chockfrysare osv.

Viskositet: 7,25 mm²/s
färglös
−60 °C till +135 °C

Högtemperatur- 
kedjeolja
OKS 3570 / OKS 3571

H1  •  Helsyntetisk olja för smörjning av kedjor och  
glidlager vid hög temperatur på upp till 250 °C
 • Mycket god vattenbeständighet
 •  För användning i lackerings-, bränn- och  
torkanläggningar

Viskositet: 300 mm²/s
gul-röd
−10 °C till +250 °C

Högtemperatur- 
kedjesmörjmedel
OKS 387

H1  •  Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen 
med stark påfrestning vid extrema temperaturer
 • Torrsmörjning upp till 600 °C

Viskositet: 190 mm²/s
svart
max. +600 °C

Växel- och 
hydraul-
oljor

Växelolja
OKS 3720

H1  • Helsyntetisk växelolja
 •  Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura  
desinfektions- och rengöringsmedel

Viskositet: 220 mm²/s
färglös
−30 °C till +120 °C

*)  ytterligare viskositeter 
tillgängliga

Hydraulolja
OKS 3770

H1  •  Helsyntetisk olja för hydraulsystem 
 • Kompressorolja för skruv- och lamellkompressorer
 •  Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura  
desinfektions- och rengöringsmedel

Viskositet: 46 mm²/s
färglös
−40 °C till +135 °C

*)  ytterligare viskositeter 
tillgängliga

Specialoljor Vidhäftande  
smörjmedel med 
PTFE
OKS 3750 / OKS 3751

H1  •  För smörjning av kedjor, länkar och styrningar,  
rull- och glidlager, kugghjulstransmissioner,  
armaturer, gångjärn och lås
 •  Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura  
desinfektions- och rengöringsmedel

Viskositet: 110 mm²/s
vitaktig
−35 °C till +135 °C

Helsyntetisk  
sockerupplösnings- 
olja
OKS 3790

H1  •  För lossning av sockeravlagringar och rengöring  
av maskindelar
 • Omformningssmörjmedel för förpackningar
 • Särskilt användbar inom sötsaksindustrin

Viskositet: 20 – 24 mm²/s
färglös
−5 °C till +80 °C
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OKS-PRODUKTER  
FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

Skruv- 
pastor

Vit högtemperatur-
pasta
OKS 252

H1  •  Metallfri högtemperatur-montagepasta
 •  För smörjning av skruvar och glidytor som är utsatta 
för höga tryck och höga temperaturer vid låga  
hastigheter

ljusgrå
−30 °C till 
+160 °C/+1.200 °C 
(smörjning/separering)

Vit allround-pasta
OKS 250

H2  •  Universellt användbar metallfri högtemperaturpasta
 •  För skruvförband som är utsatta för höga tryck och 
temperaturer
 • Lämpligt för förband av rostfritt stål

vit
−40 °C till 
+200 °C/+1.400 °C

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.  +49 8142 3051- 500
Fax  +49 8142 3051- 599
info@oks-germany.com

Multifetter Multifett
OKS 476

H1  •  Universellt användbart multifett för smörjning av 
maskinelement
 •  Beständigt mot kallt och varmt vatten, desinfektions- 
och rengöringsmedel

NLGI-klass: 2
vit
−30 °C till +110 °C

Vattenbeständigt 
högtrycksfett
OKS 480

H1  •  Helsyntetiskt kalcium-sulfonat-komplex-fett med 
mycket goda högtrycksegenskaper
 •  För smörjning av lager, spakar, länkar och gångjärn 
under kraftig vattenpåverkan
 •  Beständigt mot kallt och varmt vatten, desinfektions- 
och rengöringsmedel

NLGI-klass: 2
crèmefärgad
−30 °C till +160 °C

Vitt allround- 
högeffektivt fett
OKS 470

H2  •  För smörjning av tungt belastade lager, spindlar  
och glidstyrningar
 •  Alternativt vitt fett när mörka smörjfett inte kan  
användas
 • Vattenbeständigt

NLGI-klass: 2
vit
−30 °C till +120 °C

Rullager-
fetter

Lågtemperaturfett
OKS 472

H1  •  Syntetiskt fett för smörjning av rull- och glidlager vid 
litet lagerspel, höga varvtal och låga temperaturer
 • För användning i kylhus, glassfabriker osv.

DN-värde: 800.000 mm/min
NLGI-klass: 1
−45 °C till +120 °C

Högtemperaturfett
OKS 479

H1  •  Syntetiskt fett för smörjning av rull- och glidlager vid 
förhöjda användningstemperaturer 
 • God fästförmåga på metallytor
 •  Beständigt mot kallt och varmt vatten, desinfektions- 
och rengöringsmedel

DN-värde: 500.000 mm/min
NLGI-klass: 1
−35 °C till +120 °/+160 °C

Maxtemperatur- 
lagerfett
OKS 4220

H1  •  För långtidssmörjning av rull- och glidlager vid  
temperaturer på upp till 280 °C
 • Förstklassig plast- och elastomertålighet
 •  För användning vid tunnelugnsvagn, bak-, bränn- 
och torkugnar, varmgasaggregat, beredar- 
anläggningar, löp- och transportrullar i tunnelugnar

DN-värde: 300.000 mm/min
NLGI-klass: 2
−30 °C till +280 °C

Högeffektfett
OKS 475

H2  •  Syntetiskt fett för smörjning av lager med litet spel, 
högt varvtal eller lågt eftermoment 
 • Bra slitageskydd genom PTFE
 •  För användning inom textilindustrin,  
i påfyllnings- och förpackningsmaskiner

DN-värde:  
1.000.000 mm/min
NLGI-klass: 2
−60 °C till +120 °C

Special-
fetter

Plast- och elasto-
mersmörjmedel
OKS 469

H1  •  Syntetiskt smörj- och tätningsfett med god häftför-
måga för plast/plast- och plast/metall-kombinationer
 • Silikonfri

NLGI-klass: 2
färglös-transparent
−25 °C till +150 °C

Flytande fett
OKS 473

H1  •  För smörjning av slutna växellådor samt länkar och 
kedjor när smörjning ska ske med fett
 • Vattenbeständigt

NLGI-klass: 0 – 00
ljusgul
−45 °C till +120 °C

Kranfett
OKS 477

H1  •  Syntetiskt fett med god häftförmåga för tätsmörjning 
av anpassade glidytor
 • Smörjning av plaster och elastomerer
 • Beständigt mot vatten och vattenånga

NLGI-klass: 3
beige
−10 °C till +140 °C

Multi-silikonfett
OKS 1110

H1  •  Silikonfett med god häftförmåga för smörjning av 
armaturen, tätningar och plastdelar
 •  Hög medietålighet och mycket god kompatibilitet 
med plast

NLGI-klass: 3
transparent
−40 °C till +200 °C

NSF-kategorier

H1  för smörjmedel när kontakt med livsmedel inte kan uteslutas  
tekniskt

H2  för smörjmedel när kontakt med livsmedel kan uteslutas tekniskt

A1 för användning som rengöringsmedel inom livsmedelsindustrin

K1  för användning som rengöringsmedel och avfettningsmedel utom 
produktionsområden inom livsmedelsindustrin

K3  för användning som limborttagningsmedel inom livsmedelsindustrin
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*
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