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Specialsmörjmedel
Underhållsprodukter

Kemotekniska produkter för
industriellt underhåll 

och montage

MAXIMAL EFFEKT FÖR

HÖGSTA PROCESSÄKERHET
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OKS – er professionella partner för kemotekniska
specialprodukter under mer än 25 år

Varumärket OKS står för högeffektprodukter

för minskning av friktion, slitage och korro-

sion. Våra produkter används inom alla områ-

den av tillverknings- och underhållsteknik, där

effektgränserna för konventionella smörjme-

del överskrids. Vi har mer än 150 produkter i

vårt sortiment.

De produkter som utvecklats av OKS egna

ingenjörer och tekniker tillverkas under hårda

kvalitetskrav i München, där vår huvudan-

läggning ligger. Härifrån skickar vi just-in-time

till hela världen, med stöd av ett modernt

logistikcentrum i orten Maisach i närheten.

OKS framgångar under mer än 25 år har hela

tiden präglats av hög kvalitet och tillförlitlig-

het på produkterna, samt snabba reaktioner

på kundernas önskningar genom innovativa

lösningar.

Sedan 2003 är OKS Spezialschmierstoffe

GmbH en del av den internationellt verksam-

ma Freudenberg Group, Weinheim, Germany.

Det omfattande know-how och den innova-

tionskraft, som finns i avdelningen Freuden-

berg 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

kemotekniska underhållsprodukter sker ute-

slutande genom den tekniska handeln och

mineraloljehandeln. Den konsekventa strate-

gin “Marknadsföring endast genom grossis-

ter”, den smidiga expedieringen av order och

vår omfattande tekniska service gör oss till

en eftertraktad handelspartner av kräsna kun-

der. Utnyttja våra specialisters know-how.

Ställ krav på oss. 

Vi är certifierade av TÜV enligt

DIN ISO 9001:2000.

KVALITET MADE IN GERMANY

TILLGÄNGLIGT ÖVER HELA VÄRLDEN
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

De kemotekniska underhållsprodukterna
från OKS har utvecklats speciellt för de
komplicerade kraven vid underhåll och
montage. 

Om det gäller kritiska driftsförhållanden
som höga tryckbelastningar eller aggressiv
miljöpåverkan som damm och korrosion,
effekten av våra underhållsprodukter över-
tygar vid varje tillfälle.
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Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde

OCH DEMONTAGE

PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE 

OKS 200 MoS2-montagepasta Montagesmörjning för påpressning av detaljer. Inkör-
ningssmörjning av hårt belastade glidytor. Förhindrar sli-
tage, tillbakaglidning, skärning, inkörningsskador och
pittingbildning. Smörjmedel för svåra formningar. Uni-
versellt användbart.

OKS 220
OKS 221*

MoS2-snabbpasta Montagesmörjning för påpressning av detaljer. Inkör-
ningssmörjning av hårt belastade glidytor. Smörjmedel
för svåra formningar. Verkar omedelbart på grund av en
hög andel MoS2, pastan behöver inte gnidas in. Hög-
värdig montagepasta.

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. Möjliggör optimal relation
mellan åtdragningsmoment och möjlig skruvförspän-
ning. Klassisk anti-seizepasta.

OKS 245 Kopparpasta med
högeffekts-
korrosionsskydd

För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tempe-
raturer, havsvatten eller sötvatten. 
Förhindrar fastbränning och -rostning. Förhindrar skär-
ning vid montage. Starkt häftande. Mycket bra korro-
sionsskydd. Lämpligt för bromssystem.

OKS 250
OKS 2501*

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. Högtempera-
taurpasta för universalanvändning. För förband av rost-
fritt.

Vit montagepasta För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck
vid låga hastigheter. Möjliggör optimal relation mellan
åtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. För-
hindrar passningsrost. Metallfri. Vattenbeständig.

OKS 265

OKS 270

Chuckpasta

Vit fettpasta

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.

Långtidssmörjning av glidytor, som är utsatta för höga
tryck. Inte nedsmutsande alternativ till svarta smörjme-
del. All-roundfettpastor för glidställen, t.ex. på textil-, för-
packnings- eller kontorsmaskiner och hushållsapparater.

Pastor

OKS 260
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Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Tekniska data

Pastor

svart
MoS2, grafit 
andra smörjmedel
Mox-Active
syntetisk olja
litiumtvål

Användningstemperatur: -35°C Ý +450°C
Press-Fit µ = 0,09, inget rassel
VKA-test (svetslast): 2 400 N
Gängfriktion: µ = 0,07

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

svart
MoS2 och andra fasta
smörjmedel
Mox-Active
syntetisk olja

Användningstemperatur: -35°C Ý +450°C
Press-Fit µ = 0,05, inget rassel
VKA-test (svetslast): 4 200 N
Gängfriktion: µ = 0,07

50 g tub
250 g burk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

kopparbrun
kopparpulver och andra
fasta smörjmedel
syntetisk olja
oorganisk förtjockare

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

10 g tub
100 g tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

kopparfärgad
kopparpulver
korrosionskyddstillsatser
delsyntetisk olja
litiumtvål

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

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

vit
vitt fastsmörjmedel
Mox-Active
syntetisk olja
polykarbamid

Användningstemperatur: -40°C Ý +200°C/+1 400°C
Press-Fit µ = 0,08, inget rassel
VKA-test (svetslast): 4 000 N
Gängfriktion: µ = 0,10

10 g tub
100 g tub
250 g penselburk
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
400 ml spray*

OKS 250: NSF H2 reg. nr. 131379

ljusfärgad
vitt fastsmörjmedel
mineralolja
litiumtvål

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

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

ljusfärgad
vitt fastsmörjmedel
vidhäftningstillsats
syntetisk olja
litiumtvål

ljusfärgad
PTFE och vitt
fastsmörjmedel
mineralolja
litiumtvål

Användningstemperatur: -45°C Ý +150°C
Press-Fit ej relevant
VKA-test (svetslast): 4 200 N
Gängfriktion: µ = 0,10

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

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

100 g tub
1 kg burk
5 kg dunk
25 kg dunk
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Produkt Beteckning AnvändningsområdeAnvändningsområden

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320

ISO VG 7
DIN 51 502: C7

EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING

OLJOR MED HÖGEFFEKTTILLSATSER FÖR

Oljor

OKS 340
OKS 341*

Kedje-protector, 
starkt häftande

Syntetiskt smörjmedel för maskinelement, som är
utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan. Med
extrem krypförmåga. Starkt vidhäftande, tål centrifu-
galkrafter. Mycket bra slitageskydd. O-ring neutral.
Fri från lösningsmedel. För snabbgående kedjor.

OKS 370
OKS 371*

Universalolja 
för livsmedelsindustrin

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

OKS 390
OKS 391*

Skärolja för alla metaller För spånavskiljningsarbeten på alla metaller. Tillåter
höga skärhastigheter. Minskat kraftbehov. Ger optima-
la snittytor och förlänger verktygens hållbarhet. Gene-
rellt användbar i verkstäder och vid montage.

OKS 450
OKS 451*

Kedje- och 
vidhäftande smörjmedel, 
transparent

För snabbgående kedjor och andra maskinelement,
som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan.
Med extrem krypförmåga. Starkt häftande. Tål cent-
rifugalkrafter. Mycket bra slitageskydd. Vattenbe-
ständig. För smörjning av böjliga drivenheter.

OKS 600
OKS 601*

Multi-olja Tunnflytande multiolja. Med extrem krypförmåga.
Demontage av fastrostade delar. Goda smörjegen-
skaper. Tränger undan fukt. Rengöring och underhåll
av metallytor. Skydd för elektriska kontakter. För
industri, verkstad och hobby.

OKS 8600
OKS 8601*

OKS 670
OKS 671*

OKS 700
OKS 701*

BIOlogic Multi-olja

Högeffektsmörjolja
med vitt fastsmörjmedel

Syntetisk olja

Tunnflytande multiolja. Biologiskt nedbrytbar. Med
extrem krypförmåga. Demontage av fastrostade delar.
Goda smörjegenskaper. Tränger undan fukt. Rengöring
och underhåll av metallytor. Skydd för elektriska kon-
takter. För industri, verkstad och hobby.

Långtidssmörjning av maskinelement, som är utsatta
för höga tryck, damm eller fukt. Bra korrosionsskydd.
Idealiskt för kedjor i dammig miljö, t.ex. transport-
system, förpackningsmaskiner och tappningsautoma-
ter. Cykelkedjeolja.

För smörjning och underhåll av finmekaniska maskine-
lement. Harts- och syrafri. God krypningsförmåga.
Mycket bra vätningsförmåga. Kompatibilitet med plast.
För användning vid mätinstrument, lås, i finmekanik
eller optik.

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP X 460

ISO VG 15
DIN 51 502: CL 15

ISO VG 22

ISO VG 7
DIN 51 502: CL E 7

ISO VG 46
DIN 51 502: CL F 46

ISO VG 7
DIN 51 502: CL X 7
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OKS 370: NSF H1 reg. nr. 124382
OKS 371: NSF H1 reg. nr. 124384
Enligt DAB 10

Oljor

Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Tekniska data

Användningstemperatur: -30°C Ý +200°C
Densitet (20°C): 0,90 g/ml
Viskositet (40°C): 470 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 600 N

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

brun-transparent
Mox-Active 
vidhäftningsförbättrare
polyisobutylen

Användningstemperatur: -10°C Ý +180°C
Densitet (20°C): 0,86 g/ml
Viskositet (40°C): 14 mm2/s

färglös
vitolja

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

Användningstemperatur: ej relevant
Densitet (20°C): 0,86 g/ml
Viskositet (40°C): 23 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 400 N

ljusfärgad
Mox-Active
mineralolja

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

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

brun-transparent
Mox-Active 
vidhäftningsförbättrare
polyisobutylen

500 ml penselburk
1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
300 ml spray*
500 ml spray*

Användningstemperatur: -30°C Ý +60°C
Kondensvattentest: 194 h vid 9 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: 9 µm

ljusfärgad
mineralolja

ljusfärgad
ester

ljusfärgad
vitt fastsmörjmedel
Mox-Active
mineralolja

ljusfärgad
polyisobutylen

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

Användningstemperatur: -5°C Ý +160°C
Densitet (20°C): 0,88 g/ml
Viskositet (40°C): 7 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

Användningstemperatur: -30°C Ý +80°C
Densitet (20°C): 0,90 g/ml
Viskositet (40°C): 42 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 000 N

Användningstemperatur: -50°C Ý +100°C
Densitet (20°C): 0,83 g/ml
Viskositet (40°C): 7 mm2/s
VKA-test (svetslast): ej relevant

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

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

1 l burk
5 l dunk
25 l dunk
200 l fat
100 ml spray*
400 ml spray*
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Produkt Beteckning AnvändningsområdeAnvändningsområden

Smörjfett

FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID

KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

OKS 400 MoS2-universal-
högeffektfett

För högbelastade eller stötutsatta rull- och glidlager,
spindlar och leder. En MoS2-glidfilm bildas för nödkör-
ningsegenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande
och oxidation. Universellt användbart högtrycksfett.

DIN 51 502: KPFK-30

OKS 402 Rullager-
högeffektfett

För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder
under normal belastning. Slitagehämmande. God tryck-
och vattenbeständighet. Stabil mot åldrande och oxida-
tion. Universalfett.

OKS 470
OKS 471*

Vitt
allround-högeffektivt fett 
(även för livsmedelsindustrin)

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

OKS 476 Universalfett 
för livsmedelsindustrin

För rull- och glidlager och andra maskinelement.
Beständig mot kall- och hetvatten samt desinfektions-
och rengöringsmedel. Oxidationsbeständig. Minskar sli-
tage. Generellt användbart universalfett för livsmedelsin-
dustrin.

OKS 1110
OKS 1111*

Multi-silikonfett 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 livmedelsteknik.

DIN 51 502: K2K-30

DIN 51 502: KF2K-30

DIN 51 502: KF2K-20

DIN 51 502: MSI3S-40
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Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Tekniska data

NSF H1 reg. nr. 137619

OKS 1110: NSF H1 reg. nr. 124381
KTW / DVGW

Smörjfett

Användningstemperatur: -30°C Ý +120°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 000 N

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

Användningstemperatur: -30°C Ý +120°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 350 000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 100 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 600 N

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

svart
MoS2
mineralolja
litiumtvål

ljusfärgad
mineralolja
litiumtvål

ljusfärgad
vitt fastsmörjmedel
mineralolja
litiumtvål

ljusfärgad
vitt fastsmörjmedel
vitolja
aluminiumkomplextvål

transparent
silikonolja
oorganisk förtjockare

Användningstemperatur: -30°C Ý +120°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 300 000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 108 mm2/s
VKA-test (svetslast): 3 800 N

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

Användningstemperatur: -20°C Ý +120°C
NLGI-klass: 2
DN-värde (dm x n): 400 000 mm/min
Basoljeviskositet (40°C): 67 mm2/s
VKA-test (svetslast): 2 200 N

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

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

10 g tub
100 g tub
400 g patron
500 g burk
5 kg och 25 kg dunk
180 kg fat
500 ml spray*
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Produkt Beteckning AnvändningsområdeAnvändningsområden

Torrsmörjmedel

TORRSMÖRJMEDEL – ALTERNATIVET FÖR

SPECIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

OKS 111 MoS2-pulver,
mikrofint

Inkörningssmörjning i kombination med oljor eller fett.
Förhindrar friktion och slitage, även vid höga tryck. God
vidhäftning, även på precisionsbearbetade ytor. För
svåra formningar. För inpressning av lager.

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. Minskar friktion
och slitage. Förhindrar att damm och smuts fastnar.

OKS 511 MoS2-glidlack,
snabbtorkande

Torrsmörjning vid tillfällig drift eller långa stilleståndsti-
der, i dammig miljö och vid låga glidhastigheter. Inkör-
ningssmörjning i kombination med oljor och fetter. Ska-
par nödkörningsegenskaper. Torkar vid rumstemperatur.

OKS 571 PTFE-glidlack Torrsmörjning av glidytor av olika material vid låga tryck,
låga hastigheter och i dammig miljö. Färglös, inte neds-
mutsande glid- och släppfilm. Förhindrar tribokorrosion.
Torkar vid rumstemperatur.
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Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Tekniska data

Torrsmörjmedel

Användningstemperatur: -185°C Ý +450°C
(upp till +1 100°C i vakuum, 
upp till +1 300°C i skyddsgas)
Press-fit-test: ingen uppgift
Gängfriktionstal: ingen uppgift
Partikelstorlek: 3,0 – 4,0 µm, max. 15 µm

400 ml spraysvart
MoS2

svart
grafit
naturliga hartser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -30°C Ý +100°C
NLGI-klass: ej relevant
DN-värde (dm x n): ej relevant
Basoljeviskositet (40°C): ej relevant
VKA-test (svetslast): ej relevant

500 ml spray

svart
MoS2, andra fasta 
smörjmedel
organiskt bindemedel
lösningsmedel

Användningstemperatur: -180°C Ý +450°C
Press-Fit-test: µ = 0,07, ingen tillbakaglidning
Gängfriktionstal: µ = 0,07

400 ml spray

ljusfärgad
PTFE
organiskt bindemedel
lösningsmedel

Användningstemperatur: -180°C Ý +260°C
Press-Fit-test: µ = 0,07, ingen tillbakaglidning
Gängfriktionstal: µ = 0,10

400 ml spray
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Produkt Beteckning AnvändningsområdeAnvändningsområden

VID LAGERHÅLLNING OCH TRANSPORT

KORROSIONSSKYDD FÖR SÄKER KONSERVERING

Korrosionsskydd

OKS 2100
OKS 2101*

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

OKS 2300
OKS 2301*

Formskydd Tillfällig korrosionsskyddsfilm för lagerhållning och
transport av maskindelar med blanka metallytor. Grön-
färgning för kontroll. Passar i alla klimatzoner. Tränger
undan vatten. Lätt att ta bort. God kompatibilitet med
smörjmedel.

OKS 2511 Zinkskydd Katodiskt korrosionsskydd baserat på höggradigt rent
zinkpulver för järnmetaller. För bättring av galvaniserade
ytor Även som häftgrund för målning. Snabbtorkande.
Används vid stålkonstruktioner och inom klimatanlägg-
ningar.

OKS 2521 Blankzink Dekorativt korrosionsskydd baserat på zink- och alumi-
niumpulver för järnmetaller. För bättring av varmförzin-
kade ytor. Går att svetsa igenom. Nötningsfast och går
att lackera. Snabbtorkande.

OKS 2531 Alu-matellic Dekorativt korrosionsskydd baserat på aluminiumpulver
för järnmetaller. För bättring av varmförzinkade ytor. Går
att svetsa igenom. Snabbtorkande. Nötningsfast. Skyd-
dar avgassystem på bilar. Optimal i kombination med
OKS 2511.

OKS 2541 Rostfritt stål-skydd Motståndskraftigt skydds- och dekorskikt med rostfritt
stål-pigment för alla material. Starkt häftande. Slag-,
nötnings- och repfast. Optimalt i kombination med
OKS 2511.
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Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Tekniska data

Korrosionsskydd

Användningstemperatur: -40°C Ý +70°C
Saltsprayprov: 1 000 h vid 50 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 10 µm vid en applicering

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

ljusfärgad
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

grön
syntetiskt vax
korrosionskyddstillsatser
lösningsmedel

Användningstemperatur: -40°C Ý +70°C
Saltsprayprov: >1 000 h vid 10 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 10 µm vid en applicering

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

mattgrå
höggradigt rent zinkpulver
plastblandning
lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +490°C
Saltsprayprov: 480 h vid 50 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 20µm efter en sprayning

500 ml spray

aluminiumfärgad
höggradigt rent zink-, 
aluminiumpulver
plastblandning
lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +240°C
Saltsprayprov: 240 h vid 80 – 100 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 20µm efter en sprayning

500 ml spray

aluminiumfärgat, glänsande
höggradigt rent 
aluminiumpulver
plastblandning
lösningsmedel

Användningstemperatur: -50°C Ý +180°C
(tillfälligt upp till +800°C)
Saltsprayprov: 480 h vid 50 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 10 µm efter en sprayning

500 ml spray

metallglänsande
rostfritt stål-pulver
akrylharts
lösningsmedel

Användningstemperatur: upp till +100°C
Saltsprayprov: 72 h vid 50 µm skikttjocklek
Skikttjocklek: ca. 20 µm efter en sprayning

500 ml spray
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Produkt Beteckning AnvändningsområdeAnvändningsområden

Underhållsprodukter

OKS 90 Gänglåsningspasta Öppningssäker, pastaformad skruvlåsning. Vibra-
tionsbeständig. Används även vid förädlade ytor, rost-
fritt och andra passiva material som t.ex. plast. Medel-
fast, därför är förstöringsfritt demontage möjligt.
Universellt användbart.

OKS 611 Rostlösare med MoS2 För förstöringsfritt demontage av fastsittande eller
fastrostade maskinelement. Mycket goda krypningse-
genskaper. Tränger undan fukt. Goda smörjegenskaper
genom MoS2. Universalrostlösare för industri, verkstad
och hobby.

OKS 621 (F)Rost Breaker Förstöringsfritt demontage av fastsittande eller fastros-
tade maskinelement. Uppbrytning av korrosionsskikt
genom kylning ner till -40°C. Inträngning av krypolja i
mikrosprickor. Snabbverkande rostlösare för industri,
verkstad och hobby.

OKS 640
OKS 641*

OKS 1360
OKS 1361*

OKS 1501

Underhållsolja

Silikon-släppmedel

Släppmedel, silikonfritt

För demontage, smörjning och underhåll av maskinele-
ment och metallytor. God rengöringsverkan. Tillfälligt
korrosionsskydd. Tränger undan fukt. För industri, verk-
stad och hobby.

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

Silikonfritt släppmedel för svetsning med el- och
skyddsgas. Svetsloppor brinner inte fast. Ökar bränna-
rens livslängd. Högeffektivt formsläppmedel för plastbe-
arbetning, Universellt svetsspray baserat på lösnings-
medel.

UNDERHÅLLSPRODUKTER FÖR DET

LÖPANDE UNDERHÅLLET

OKS 1600
OKS 1601*

Svetssläppmedel,
vattenbaserat koncentrat

Miljövänligt, vattenbaserat släppmedel för svetsning med
el och skyddsgas. Svetsloppor brinner inte fast. Ökar
brännarens livslängd. Tas bort utan att kvarlämna rester.
Universellt, silikonfritt svetssläppmedelskoncentrat.

OKS 2701 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.
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Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Användningsanvisningar

OKS 1360: BAM Tgb.-nr. II-77/00,
21.02.00
OKS 1361: NSF H1 reg. nr. 129481

Underhållsprodukter

Enkel användning, eftersom de mikrokapslade kompo-
nenterna inte aktiveras förrän delarna skruvas ihop.
Härdningen börjar vid rumstemperatur ca. 5 min efter
montage. Passar för alla gängor från M5. 
Användningstemperatur: -60°C Ý +150°C. 

10 g tub
50 g tub

röd
epoxyakrylat
mikrokapslade
acceleratorer och härdare

grå
MoS2
mineralolja

För optimal verkan måste stället rengöras mekaniskt från
smuts. Spraya rikligt och låt medlet verka. Upprepa
arbetsmomentet vid behov. 
Användningstemperatur: -30°C Ý +50°C.

400 ml spray

ljusfärgad
mineralolja
lösningsmedel

Avlägsna först grov smuts före användning. Skaka bur-
ken före användning. Spraya från 10 – 15 cm avstånd
och låt verka ca. 1 – 2 min. 
Upprepa arbetsmomentet vid behov.
Användningstemperatur: -10°C Ý +40°C.

400 ml spray

gul-transparent
mineralolja
lösningsmedel

ljusfärgad
silikonolja

ljusfärgad
naturlig fettolja
lösningsmedel

Avlägsna först grov smuts före användning. Spraya rikligt
med produkten och låt den verka beroende på hur hårt
det sitter fast och hur långt den behöver tränga in. Upp-
repa arbetsmomentet vid behov. 
Användningstemperatur: -50°C Ý +80°C.

För optimal verkan måste ytorna rengöras både meka-
niskt och med OKS 2610 / OKS 2611. Applicera produk-
ten jämnt och tunt, eller spraya och undvik överskott. 
Användningstemperatur: -50°C Ý +200°C.

För optimal verkan måste ytorna rengöras både meka-
niskt och med OKS 2611. Spraya användningsområdet
jämnt och tunt från 20 – 30 cm avstånd. Kan lätt tas bort
och lämnar inga rester för efterföljande arbetsmoment,
som lackering eller metallisering.

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

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

400 ml spray

För optimal verkan måste ytorna rengöras både meka-
niskt och med OKS 2610 / OKS 2611. Beroende på
användning förtunnas koncentratet med vatten upp till
1 : 5 och appliceras tunt, eller i sprayvarianten sprayas
det på från 20 – 30 cm avstånd.

5 l dunk
25 l dunk
500 ml spray*

ljusfärgad
naturlig fettolja
vatten

färglös
aktiva ämnen och drivgaser

Spraya på de delar som ska kylas ner tills önskad tempe-
ratur är uppnådd. Får inte användas på spänningsföran-
de delar eller i närheten av tändkällor. OKS 2701 förång-
as snabbt och lämnar inga rester.

400 ml spray
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Produkt Beteckning Användningsområde

Underhållsprodukter

Användningsområden

OKS 2721 Tryckluftsspray Borttagning av smutspartiklar på svåråtkomliga ställen.
Torr, oljefri tryckgasblandning. Förångas snabbt och
lämnar inga rester. För underhållsarbeten inom elektro-
nik, finmekanik, på optiska instrument och alla typer av
kontorsmaskiner.

OKS 2800
OKS 2801*

Läcksökningsspray Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer och
behållare. Blåsbildning indikerar gasförlust. Universellt
användbar. Ogiftig. Lämplig för användning på tryck-
lufts-, syre-, gassystem och kylmaskiner.

OKS 2810
OKS 2811*

Läcksökningsspray, 
frostsäker

Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer och
behållare ner till -15°C.
Blåsbildning indikerar gasförlust. Universellt användbar.
Ogiftig. Lämplig för användning på trycklufts-, syre-,
gassystem och kylmaskiner.

OKS 2901 Remspray Ökar remmens dragkraft. Hindrar remmen att slira.
Skyddar remmen mot uttorkning och slitage. Ökar liv-
slängden. Förebygger gnissel. Passar till alla profiler,
kilremmar, rundremmar och flatremmar. 

UNDERHÅLLSPRODUKTER FÖR DET

LÖPANDE UNDERHÅLLET
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Underhållsprodukter

Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Användningsanvisningar

Godkännande under DIN DVGW
Kontrollmärkning NG 5170AO0659*

Godkännande under DIN DVGW
Kontrollmärkning NG 5170BL0103*

färglös
aktiva ämnen och
drivgaser

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

färglösa
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: upp till +80°C.

5 l dunk
25 l dunk
400 ml spray*

färglösa
aktiva ämnen 
korrosionsskydd
vatten

Vätning av stället som ska kontrolleras med hand-
sprayflaska, pensel eller genom sprayning. Blåsbildning
indikerar läckage. Vid användning på polyamidledningar
måste medlet efteråt tvättas bort med vatten. 
Användningstemperatur: -15°C Ý till +80°C.

5 l dunk
400 ml spray*

färglös
vidhäftningstillsatser
lösningsmedel

För optimal vidhäftning måste remmen rengöras både
mekaniskt och med OKS2611. Spraya jämnt på remmen.
Låt verka 30 min före användning. Upprepa arbetsmo-
mentet vid behov. Kontrollera kompatibiliteten med plast
före användning. 
Användningstemperatur: upp till +80°C.

400 ml spray
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Produkt Beteckning AnvändningsområdeAnvändningsområden

Rengöringsmedel

RENGÖRINGSMEDEL FÖR GRUNDLIG

BORTTAGNING AV SMUTS OCH SMÖRJMEDELSRESTER

OKS 2610
OKS 2611*

Universalrengöringsmedel För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig smuts.
Förångas snabbt och lämnar inga rester. Hög rengör-
ingskraft. Kortvarigt korrosionsskydd genom VCI-tillsat-
ser. Ingen underkylning. Rengöringsmedel för smörj- och
limställen.

OKS 2621 Kontaktrengöringsmedel För borttagning av föroreningar som orsakar kryp-
strömmar. Rinner inte på grund av snabb avdunstning.
Freonfri. För rengöring av t.ex. fördelare, omkopplare,
reläer, potentiometrar, stickkontakter, skjut- och skruv-
kontakter

OKS 2650 BIOlogic industrirengörings-
medel, vattenbaserat kon-
centrat

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
livsmedelsindustri.

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 rengöring av smörjställen. Bromsrengöringsmedel.
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NSF A1 reg. nr. 129003
LGA kvalitetscertifikat

Egenskaper / godkännanden FörpackningSammansättning Användningsanvisningar

Rengöringsmedel

Spraya ytan, som ska rengöras, rikligt på nära håll och
torka av med trasor vid behov. Låt den därefter torka 
ca. 1 minut vid rumstemperatur. Vid användning på plast
och lack, prova först om de är beständiga.

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

färglös
tillsatser
blandning av lösningsmedel

färglös
blandning av lösningsmedel

Koppla från spänningen och avled statisk laddning före
användning. Spraya tills önskad renhet uppnås. Kontrol-
lera beständigheten före användning på grund av det
stora antalet plaster som finns inom elektrotekniken.

400 ml spray

rödaktig
tensider
vatten

Förtunnas med vatten mellan 1: 5 och 1:40, beroende på
nedsmutsning. Spraya på, låt verka en kort stund och
spola därefter av med vatten eller torka av. Lämpligt för
högtryckstvätt och ångtvätt. Kontrollera ytans kompatibi-
litet före användning.

5 l dunk
25 l dunk
200 l fat

färglös
blandning av lösningsmedel

Spraya ytan, som ska rengöras, rikligt på nära håll och
torka av med trasor vid behov. Låt den därefter torka 
ca. 1 minut vid rumstemperatur. Vid användning på plast
och lack, prova först om de är beständiga.

600 ml spray
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NeueHelv
HeavyExtObl.
80% schwarz
12,5pt; +5spat.

46mm

NeueHelv
HeavyExtObl.
1

NeueHelv
HeavyExtObl.
80% schwarz
9pt; +5spat.

33mm

NeueHelv
H

Batteridriven

Enkel montering på smörjstället

Specialsmörjmedel från OKS

Lösningar för kontinuerlig
användning inom industrin

SMÖRJUTRUSTNING FÖR 

PRAKTISK ANVÄNDNING

OKS Airspray System 
Det praktiska spraysystemet undviker avfall och sänker kostnaderna. En liten investering i mil-

jöskydd, som betalar sig efter ca. 10 påfyllningar. Oförstörbart utförande för den tuffa varda-

gen i verkstad och drift. OKS-produkter, som är märkta med Airspray-symbolen, passar för

användning inom Airspray Systems.

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 smörj-

sats (20 patroner OKS 400 eller OKS 470, inklusive en handsmörjspruta).

Sprayboy 
En sprayboy blir det perfekta sprayaggregatet tillsammans med sprayburken. Den möjliggör en

enkel hantering som man inte blir trött av och en exakt, kontrollerad dosering av spraydim-

man. (Passar för alla OKS standardsprayburkar från 300 ml innehåll. Får inte användas i kom-

bination med luftsprayburk).

Specialsmörjmedel inklusive automatisk eftersmörjning
ChronoLube är den idealiska kombinationen av OKS specialsmörjmedel och en elektromeka-

nisk 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 smörjstäl-

let och ställ in fördelningstiden (1/3/6/12 månader) enligt dina egna krav.

Som standard finns ChronoLube tillgängligt med fettsorterna OKS 420, OKS 422 och

OKS 479 samt oljesorterna OKS 352 och OKS 3760. Andra smörjmedel i ChronoLube-syste-

met finns tillgängliga på begäran.
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Specialsmörjmedel för
livsmedelsindustrin

OKS utvecklar specialsmörjmedel speciellt för

de höga hygieniska kraven inom livsmedels-

industrin. De kan användas på alla områden

där människor kan komma i indirekt beröring

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

Tillverkare av produkter som används 

i hushållet

Leksaksindustrin

Läkemedelsindustrin

Specialsmörjmedel för individuella
krav 

Vi utmärker oss genom utvecklandet av

kundspecifika smörjmedelslösningar i nära

samarbete med våra affärskontakter. I vårt

laboratorium arbetar experter med olika inrikt-

ning med den allra modernaste utrustningen

och de nyaste provningssystemen, för att

anpassa eller nyutveckla produkter till speciel-

la användningar.

Kontakta oss.

INNOVATIVA LÖSNINGAR FÖR

SPECIELLA ANVÄNDNINGAR

ChronoLube-patronen är lätt att byta,

skruva bara av och på drivenheten
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FACKUTTRYCK

DIN 51502
Målet med denna standard är att få

en enhetlig märkning av standards-

mörjmedel via ett system med märk-

bokstäver och enkla, grafiska symbo-

ler. Märkningen gäller bl.a. typ av

smörjmedel, viskositet, konsistens

samt användningstemperatur. Speci-

alsmörjmedel kan emellertid bara

inordnas under DIN 51502 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.

Konsistens
Vid smörjfett är det konsistensen

som är karaktäristik för fastheten.

Enligt DIN 2137 mäts den av inträng-

ningsdjupet för en normerad kon.

Klassificeringen enligt NLGI

(DIN 51818) går från mycket mjukt

(klass 000) till mycket fast (klass 6).

Standardsmörjmedel är oftast av

NLGI-klass 2.

MoX-Active
Det MoX-Active (OKS Registrerat

varumärke) som ingår i smörjmedel,

möjliggör en glättning av de annars

ojämna metallytorna på smörjställena

och åstadkommer därmed en tribolo-

giskt verksam ytförbättring. Inkör-

ningstider blir avsevärt kortare, nöt-

ning och slitage minskas väsentligt.

NSF-klassificering
Smörjmedel, som är uppbyggda

enligt den över hela världen erkända

positivlistan över innehållsämnen

som upprättas av det amerikaniska

Food and Drug Administration (FDA),

offentliggörs med ett NSF-registrer-

ingsnummer efter kontroll av National

Sanitation Foundation. Klassificering-

en H1 står för smörjmedel som får

användas när kontakt med livsmedel

tekniskt inte kan uteslutas. Klassifi-

ceringen H2 gäller smörjmedel som

får användas när kontakt med livsme-

del är tekniskt utesluten.

Droppunkt
Droppunkten anger för smörjfett den

temperatur, vid vilken fettförtjockaren

inte kan binda basoljan längre, och

smörjmedlet flyter genom öppningen

i en nippel enligt provningsvillkoren i

DIN 2176.

Viskositet
Viskositet betecknar egenskapen hos

vätskor, att bygga upp ett motstånd

för flytförmågan på grund av inre frik-

tion. Den viktigaste faktorn som

påverkar viskositeten är temperatu-

ren. Med stigande temperatur sjunker

viskositeten och omvänt. Indelningen

i viskositetsklasser görs enligt

DIN 51519. Ju högre tal, desto segare

vätska.

VKA-test
Fyrkuleapparaten är en provanord-

ning för smörjmedel, som används

vid höga ytpressningar i blandfriktion-

sområdet. Enligt DIN 51350 består

VKA av en roterande kullagerkula,

som glider på tre stationära kulor. Vid

kontrollen av max belastning av

smörjmedlet verkar en kontrollkraft

på kullagerkulan, som ökas stegvis,

tills fyrkulesystemet svetsas ihop på

grund av friktionsvärmen. I ett annat

VKA kontrollförfarande, fastställs sli-

tagevärdet för ett smörjmedel under

definierade testvillkor (kontrollkraft,

hastighet, tid).
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Egenskaper

Glidlager

Rullager

Höga
temperaturer

Kedjor

Länklager

Hävstänger

Glidstyrningar

Linjärstyrningar

Spindlar

Gängförband

Spännchuckar

Rostlösare

Tätningar

Armaturer

Pressförband

Formnings-
operationer

Axelsplines

Bromsar

Kamaxlar

Fjädrar

MiljövänligVattenpåverkan

Klimatpåverkan

Tryckbelastning

För
livsmedelsindustrin

Kan sprayas med
airspray

El/
elektronik

Höga hastigheter

Kemikaliepåverkan

Korrosionsskydd

Kompatibilitet
med plast

ArbetsplatsvänligLåga
temperaturer

Långtidsverkan

Snäckväxlar

Skärverktyg

Kapslade växlar

Mätverktyg

Öppna drev

Finmekanik

Gångjärn

Stållinor

Hydraulik

Släppning –
plastteknik

Släppning –
svetsteknik

Rengöring

Elkontakter

Nedkylning

Damning

Läcksökningsspray

Remdrift

Offshore

Lagerhållning/
transporter

Stålkonstruktioner

Plåtbearbetning

Skruvlåsning

Pastor

Oljor

Smörjfett

Torrsmörjmedel

Korrosionsskydd

Underhållsprodukter

OKS SYMBOLSYSTEM

Användningsområden



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Triebstr. 9, D-80993 München

Postfach 50 04 66 

D-80974 München

Tel. +49 (0) 89 14 98 92-0

Fax +49 (0) 89 14 19 219

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

w
w

w
.o

k
s
-g

e
rm

a
n

y.
c

o
m

Specialsmörjmedel
Underhållsprodukter

Över 150 högeffektiva produkter
från en leverantör

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 konserver-

ing 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.

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 anvisning-
ar. Vi ansvarar endast för produkternas lämplighet för bestämda användningar samt för produkternas egenskaper, om det enskil-
da fallet fått vårt skriftliga godkännande. Berättigade garantianspråk begränsas i varje enskilt fall till leverans av felfri ersätt-
ningsvara, 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 över-
sättningsfel. Rätten till förändringar i förbättringssyfte förbehålles. ® = registrerat varumärke
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