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Speciální maziva 
Produkty pro údržbu

INTELIGENTNÍ PRODUKT Y   

PRO KRITICKÉ OBL ASTI POUŽITÍ
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DOSTUPNÉ NA CELÉM SVĚTĚ

OKS – váš profesionální partner pro speciální 
produkty chemické technologie

25 LET TRIBOLOGICKÉ KOMPETENCE  

Značka OKS představuje produkty vysoké jakosti 

určené ke snížení tření, opotřebení a koroze. 

Naše produkty jsou využitelné ve všech oblas-

tech výrobní a údržbářské techniky, kde svými 

vlastnostmi překračují hranice výkonnosti 

 klasických maziv. K dispozici je vám více než 

150 výrobků.

Produkty, vyvinuté inženýry a techniky OKS,  

jsou za přísných nároků na jakost vyráběny 

v Mnichově, v hlavním sídle našeho podniku. 

Odtud probíhá expedice just-in-time do celého 

světa podporovaná moderním logistickým stře-

diskem v blízkém Maisachu.

Již více než 25 let trvající úspěch je rozhodujícím 

způsobem ovlivňován vysokou kvalitou a spoleh-

livostí našich produktů a rovněž rychle se mění-

cími požadavky zákazníků vyplývajícími z inova-

tivních řešení. 

Od roku 2003 je OKS Spezialschmierstoffe 

GmbH součástí skupiny podniků z mezinárodní 

působností ve Freudenberg Group, Weinheim, 

Germany. 

Rozsáhlé know-how a inovační úsilí firmy Sparte 

Freudenberg Chemical Specialities (FCS) využí-

váme k dalšímu rozvoji našich produktů a trhů, 

abychom zajistili dynamický růst našeho podniku 

i do budoucna.

OKS – obchodní partner
Odbyt našich speciálních maziv a chemických 

produktů pro údržbu se uskutečňuje výhradně 

prostřednictvím technické obchodní sítě 

a obchodní sítě minerálních olejů. Důsledná 

strategie "Odbyt jedině přes obchod", plynulé 

vyřizování zakázek a rovněž náš rozsáhlý tech-

nický servis z nás ve světovém měřítku činí před-

ního partnera náročných zákazníků. Využijte 

know-how našich specialistů. Obraťte se na nás. 



www.oks-germany.com

�

4_ _8

9

10_ _15

16_ _�1

��_ _�9

�0_ _�9

40_ _4�

44

45

46

47
Vývoj maziv specifických pro zákazníka se 
vyznačuje úzkou spoluprací s našimi obchodní-
mi partnery při řešení. V naší laboratoři pracují 
experti různých odborností s použitím nejmo-
dernějších zařízení a zkušebních systémů, aby 
pro speciální případy použití mohly být produk-
ty modifikovány nebo nově vyvíjeny.

Tribologie

Systém piktogramů OKS

Výběrové tabulky

Pasty

Oleje

Tuky

Suchá maziva

Závazek kompetence OKS

Poradenský list

Mazací přístroje

Produkty pro údržbu
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Všechny výrobky OKS s tímto označením obsahují sloučeniny molybdénu ke zvýšení 
výkonu.

Extrémní podmínky použití
Stále výkonější stroje v kombinaci s prodlouženou dobou životnosti přivádějí materiály a strojní součásti 

k hranicím jejich zatížitelnosti. OKS nabízí maziva, která i za těchto podmínek umožní trvale rozvíjet 

jejich plný výkon. Různá speciální maziva OKS odolávají extrémním teplotám, velkým výkyvům teplot 

nebo vysokým tlakům.

Mazání plastů
V důsledku nového konstrukčního vývoje se stále více vyskytují třecí dvojice, které mají zvláštní náro-

ky na snášenlivost s mazivy. Ke slovu se dostávají speciálně legované nebo keramické prvky. Stále 

více se používají také kombinace materiálů plast/kov a plast/plast. OKS nabízí maziva, která vykazují 

snášenlivost s mnoha materiály.

Mazání při působení vlivu agresivních médií
Ať již jde o trvalé použití při kontaktu s kyselinami a louhy v chemických kolonách, kotlech nebo 

potrubích ve zpracovatelském průmyslu, při korozivních vlivech, na povětrnosti nebo pod vlivem 

mořské vody, zůstanou vaše zařízení díky speciálním mazivům OKS plně provozuschopná i za těchto 

podmínek.

Speciální maziva pro potravinářské technologie
Zvláště ke splnění vysokých hygienických požadavků v potravinářské technologii byla v OKS vyvinuta 

široká paleta maziv. Tyto výrobky registrované NSF podle H1 (H2/A1) lze použít ve všech oblastech, 

kde se lidé mohou dostat do styku s mazivy.

Pohyb bez tření je snem lidstva. Ale ani dnes to zcela bez tření nejde. Aby vaše stroje běžely 
"bez tření", má OKS téměř pro každý případ použití připraveno řešení techniky mazání. Další 
vývoj maziv směřující k používání syntetických olejů a aditiv vysoké jakosti a rovněž vývoj suchých 
maziv jsou příklady těchto kompetencí. Maziva OKS vyřeší vaše tribologické problémy bezpeč-
ně a spolehlivě.

Experti OKS různého odborného zaměření jsou 
zárukou inovativních myšlenek a výrobků

OBL ASTI POUŽITÍ

INTELIGENTNÍ PRODUKT Y PRO KRITICKÉ 
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DRUHY MAZIV

Oleje dobře odvádějí teplo z mazaného místa. Kromě toho vykazují vysloveně dobré vlastnosti po stránce vzlí-

navosti a smáčivosti. Proto se olejové mazání často používá při vysokých teplotách nebo vysokých otáčkách. 

Typické oblasti použití jsou převodovky, řetězy, kluzná ložiska, hydraulika a kompresory.

Při výběru mazacího oleje hraje rozhodující úlohu základní olej. Minerální oleje, syntetické uhlovodíky (poly-

alfaolefiny = PAO), estery, polyglykoly a silikonové oleje se podstatně liší svými fyzikálními vlastnostmi a chemic-

kou odolností.

Vzájemná mísitelnost různých olejů je zásadně ovlivňována základním olejem a při výběru mazacího oleje na ni 

musí být příslušně pamatováno.

Oleje s aditivy vysoké jakosti pro  
spolehlivé mazání

Parametry Norma Popis

Viskozita DIN 51561 Měřítko pro vnitřní tření tekutin

ISO VG DIN 51519 Rozdělení olejů podle třídy viskozity

Teplota použití Rozsah teplot při optimální výkonnosti

Bod vzplanutí DIN ISO 2592 Nejnižší teplota, při níž se směs par se vzduchem vznítí pomocí vnějšího 
zdroje zapálení

Bod tuhnutí DIN ISO 3016 Nejnižší teplota, při níž je olej právě ještě tekutý

Vlastnosti Minerální 
oleje

Syntetické  
KW oleje (PAO)

Esterové  
oleje

Polyglykolové  
oleje

Silikonové  
oleje

Hustota při 20°C [g/ml] 
cca:

0,9 0,85 0,9 0,9 – 1,1 0,9 – 1,05

Bod tuhnutí [°C] cca: -40 ➝ -10 -50 ➝ -30 -70 ➝ -35 -55 ➝ -20 -80 ➝ -30

Bod vzplanutí [°C] cca: < 250 < 200 200 ➝ 270 150 ➝ 300 150 ➝ 350

Odolnost proti oxidaci - + + + ++

Tepelná stálost - + + + ++

Snášenlivost s plasty + + - v závislosti na typu +
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DRUHY MAZIV

Tuky se skládají ze základního oleje, který je vázán zahušťovadlem (mýdlo). V důsledku toho se mazivo 

udrží na místě mazání. Tam zaručuje trvale působící ochranu proti tření a opotřebení a utěsňuje mazací 

místo proti vnějším vlivům jako jsou vlhkost a cizí látky.

Tuky často nacházejí uplatnění u valivých a kluzných ložisek, vřeten, armatur, těsnění, vedení a také u 

řetězů a převodovek.

Tuky pro dlouhodobé mazání při náročných 
provozních podmínkách

Parametry Norma Popis

Viskozita základního oleje DIN 51561 Ovlivňuje rychlostní rozsah a únosnost tuku

Bod skápnutí DIN ISO 2176 Překročení této teploty vede k porušení struktury tuku

Teplota použití DIN 51805 
DIN 51821/2
(Valivá ložiska)

Rozsah teplot při optimální výkonnosti

Otáčková charakteristika 
(Hodnota DN)

Maximální otáčivá rychlost do níž je možno tuk ve valivém ložisku 
použít

Konzistence  DIN ISO 2137 Měřítko pro tuhost tuku

Třída NLGI DIN 51818 Rozdělení tříd konzistence

Test VKA DIN 51350 Určení ochrany proti opotřebení a maximálních možností 
únosnosti tuku

Zahušťovadlo
(mýdlo)

Teplota použití [°C] Bod skápnutí 
[°C]

Odolnost proti 
vodě

Únosnost

Minerální olej Syntetický olej 

Vápník -30 ➝ 50 nelze použít < 100 ++ +

Lithium -35 ➝ 120 -60 ➝ 160 170 / 200 + -

Komplex Al -30 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 230 + -

Komplex Ba -25 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 220 ++ ++

Komplex Ca -30 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 190 ++ ++

Komplex Li -40 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 220 + -

Bentonit -40 ➝ 140 -60 ➝ 180 bez + -

Polymerová močovina -30 ➝ 160 -40 ➝ 160 250 + -

Podstatným rozdíl struktury mezi tuky a oleji tvoří zahušťovadlo, které určuje typickou výkonovou 

charakteristiku tuku.

Kromě mísitelnosti základního oleje se musí u tuků dbát také na snášenlivost zahušťovadla.
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DRUHY MAZIV

Struktura past v podstatě odpovídá tukům. Podíl tuhých maziv je však podstatně vyšší. Tím je zaručeno bez-

pečné mazání, oddělování a účinná ochrana proti korozi také při použití v podmínkách extrémních teplot a tlaků 

a při působení agresivních médií. Pasty se používají také u šroubových spojení stejně jako při zalisování kolíků 

a čepů, u ozubených kol, upínacích pouzder, kloubů a kluzných uložení.

Rozsah použití past je v podstatě určen obsaženým tuhým mazivem. 

Pasty pro usnadnění montáže  
a demontáže

Parametry Norma Popis

Test Press-Fit Informuje o mazacím účinku past při velmi vysokém tlaku a malé kluzné 
rychlosti (vztahuje se na montážní pasty)

Koeficient závitového tření DIN 946 Na zkušebním přístroji pro šrouby se zjišťuje součinitel tření µ při 
utahování šroubů a matic (vztahuje se na pasty pro šrouby)

Moment odtrhu DIN 267-27 Poměr potřebného momentu odtrhu při uvolňování šroubového 
spojení k utahovacímu momentu

Teplota použití Mazání: Olej a tuhá maziva jsou účinné
Separace: Po odpaření oleje separační účinek díky tuhému mazivu

Tuhé mazivo Maximální 
teplota použití [°C] 

Oblast použití

PTFE < 300 Montáž, vliv médií

MoS2 < 450 Montáž, operace nalisování

Hliník < 1100 Šroubení pro vysoké teploty

Měď < 1100 Šroubení pro vysoké teploty, pasta "proti zadírání", el. vodivost

Nikl < 1400 Šroubení pro vysoké teploty

"Oxid"  
Keramika

< 1400 Šroubení pro vysoké teploty, šroubení z ušlechtilé oceli
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Suchá maziva se rozdělují na práškovitá tuhá maziva, voskové kluzné filmy a kluzné laky obsahující tuhé 

látky.

Kluznými laky se rozumí tuhá maziva (většinou MoS2, grafit nebo PTFE), která jsou uložena v organickém 

nebo anorganickém pojivu. Pro usnadnění nanášení kluzného laku je přimícháno rozpouštědlo, které se 

během doby vytvrzení nebo vyschnutí odpaří. Po důkladné přípravě povrchové plochy se nanášení provádí 

máčením, stříkáním nebo natíráním. 

Suchá vrstva kluzného laku má tloušťku mezi 10 a 20 µm. Odolává vysokému tlakovému zatížení a extrém-

ním teplotám, nepřijímá žádné znečištění a vyznačuje se velmi vysokou chemickou odolností a vynikajícím 

dlouhodobým mazacím výkonem. 

Kluzné laky se používají v řadě oblastí techniky, např. u matic, šroubů, čepů, podložek, pružin, těsnicích 

kroužků, ozubených kol, kluzných vedení a závitových vřeten.

Oproti klasickým mazivům se kluzné laky vyznačují těmito vlastnostmi: 

 Suché mazání bez oleje a tuku

 Čisté mazání bez zachycování nečistot

 Dosahuje se malého součinitele tření

 Vysoká odolnost vůči teplotě

 Žádné ztráty odpařováním

 Je možné použití ve vakuu

 Chemická a fyzikální stálost

 Účinnost i při malých kluzných rychlostech

 Dlouhodobé mazání a mazání na dobu životnosti

 Vysoká hospodárnost

Úkolem aditiv je optimalizovat maziva po stránce ochrany proti korozi a opotřebení, vlastností při 

nouzovém chodu, oxidační stability a možností smáčivosti pro jednotlivé případy použití. Pečlivý výběr 

a inteligentní  kombinace aditiv zaručuje vysokou výkonnost speciálních maziv OKS.

Všechny výrobky OKS s tímto označením obsahují ke zvýšení výkonu komplexní sloučeniny 
molybdénu.

Suchá maziva – alternativa pro  
zvláštní případy použití

DRUHY MAZIV

Aplikace aditiv
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SYSTÉM PIKTOGRAMŮ OKS

Oblasti použití

Vlastnosti

Kluzná ložiska

Valivá ložiska

Řetězy

Kloubová ložiska

Páky

Kluzná vedení

Systémy lineárního 
vedení

Vřetena

Závitová spojení

Upínací pouzdra

Odrezovače

Těsnění

Armatury

Lisované spoje

Tváření

Klínové řemenice

Brzdy

Vačkové hřídele

Pružiny

Šnekové 
převodovky

Řezné nástroje

Uzavřené 
převodovky

Měřidla

Otevřené 
převodovky

Jemná mechanika

Závěsy

Drátěná lana

Hydraulika

Separace –  
technika plastů

Separace –
svařovací technika

Čištění

Elektrické kontakty

Ochlazování

Odstranění prachu

Vyhledávání 
netěsností

Řemenové pohony

Offshore

Skladování/
expedice

Ocelové konstrukce

Zpracování plechů

Zajištění šroubů

Kompresory

Vysoké teploty Šetrný k prostředíVliv vody

Vliv povětrnosti

Zatížení tlakem

Pro potravinářské 
technologie

Lze nastříkávat 
pomocí Airspray

Elektrotechnika/ 
Elektronika

Vysoké rychlosti

Vliv chemikálií

Ochrana proti 
korozi

Snášenlivý 
plasty

Šetrný k prostředí 
pracoviště

Nízké teploty

Dlouhodobý účinek

Pasty

Oleje

Tuky

Suchá maziva

Ochrana proti korozi

Produkty pro údržbu
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214 214

217 217

220   /   221 220  /  221

230 230

235 235

240   /   241 240  /   241

245   /    2451 245  /   2451

250   /   2501 250  /   2501

252 252

255 / 251 255   /   251

265 265

270 270

273 273

277 / 2771 277   /   2771

280 280

30 30

300 300

310 310

335 335

350 350

352 / 3521 352   /   3521

353 353

354 / 3541 354   /   3541

3640 3640

3650 3650

3720 3720

3730 3730

3740 3740

3750 / 3751 3750   /   3751

3760 3760

3770 3770

VÝBĚROVÁ TABULKA

 Č. OKS Č. OKS

Pasty

Oleje

K lepšímu přehledu jsou uvedeny hlavní možnosti použití
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3780 3780

3790 3790

387 387

450   /  451 450   /   451

600  /   601 600  /  601

670   /   671 670   /   671

700  /   701 700   /   701

1000 1000

403 403

404 404

410 410

4100 4100

416 416

418 418

420 420

4200 4200

422 422

4220 4220

4230 4230

424 424

4240 4240

425 425

427 427

428 428

432 432

433 433

464 464

468 468

469 469

470 470

Tuky

Oleje

VÝBĚROVÁ TABULKA

 Č. OKS Č. OKS

K lepšímu přehledu jsou uvedeny hlavní možnosti použití
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472 472

474 474

475 475

477 477

478 478

479 479

490 490

495 495

1110  /   1111 1110   /   1111

1112 1112

1120 1120

1133 1133

1140 1140

1144 1144

1148 1148

1155 1155

100 100

110  /  111 110   /    111

1300  /  1301 1300   /  1301

1700 1700

1750 1750

1765 1765

491 491

500 500

510  /   511 510  /   511

530 530

536 536

561 561

570  /   571 570   /    571

575 575

589 589

14

 Č. OKS Č. OKS

Tuky

Suchá maziva

K lepšímu přehledu jsou uvedeny hlavní možnosti použití

VÝBĚROVÁ TABULKA
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 Č. OKS Č. OKS

Tuky

Suchá maziva
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PAST Y PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 214  Pasta bez kovů pro vysoké 
teploty

Montážní mazivo šroubových spojení, která jsou 
vystavena působení vysokých teplot a vlivům koroze. 
Také pro vysoce legované oceli. Optimální poměr 
utahovacího momentu a dosažitelného předpětí 
šroubu. Zabraňuje zadírání a korozi. Bez kovů.

Šedočerná Teplota použití: -40°C ➝ +200°C/+1 100°C Plechovka se štětcem 250 g
Tuhá maziva bez kovů (mazání/separace) Plechovka 1 kg
Polosyntetický olej Press-Fit: µ = 0,14, trhavý kluz od 4 000 N Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 7 000 N Hobok 25 kg
 Závitové tření: µ = 0,09 

OKS 217 Pasta pro vysoké teploty 
s vysokou čistotou

Montážní mazivo pro šroubová spojení z vysoce 
pevných ocelí při vysokých teplotách a v agresivním 
prostředí. Optimální poměr utahovacího momentu 
a dosažitelného předpětí šroubu. Bez zadírání a koroze. 
Nereaguje s kovy. Použití v chemickém průmyslu.

Černošedá Teplota použití: -40°C ➝ +1 400°C Plechovka se štětcem 250 g
Polosyntetický olej Press-Fit: µ = 0,11, trhavý kluz od 4 000 N Plechovka 1 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 4 400 N Hobok 5 kg
 Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 25 kg

OKS 220 Pasta MoS2 Rapid
OKS 221*

Montážní mazivo pro operace nalisování. Záběhové 
mazivo pro vysoce zatížené kluzné plochy. Mazivo 
pro náročné tvářecí operace. Okamžitý účinek díky 
vysokému podílu MoS2, není nutné vtírání pasty. Vysoce 
jakostní montážní pasta.

Černá Teplota použití: -35°C ➝ +450°C  Tuba 50 g
MoS2  Press-Fit: µ = 0,05, bez trhavého kluzu  Plechovka 250 g
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): 4 200 N Plechovka 1 kg
Mox-Active Závitové tření: µ = 0,07  Hobok 5 kg
Syntetický olej  Hobok 25 kg  
   Sprej 400 ml*

OKS 230 MoS2 pasta pro vysoké 
teploty

Pro použití při vysokých teplotách do 450°C (suché 
mazání od cca 200°C). Zabraňuje opotřebení, trhavému 
tření, zakusování, poškození při záběhu a tvorbě 
pitingu. Nosný olej se od teploty 200°C vypařuje beze 
zbytku. Uložení licích pánví, konvertorů, pecních vozů 
nebo k domazávání při provozu s OKS 310.

Černá Teplota použití: -35°C➝ +180°C/+450°C Plechovka 250 g
MoS2 (mazání/separace)  Plechovka 1 kg
Jiná tuhá maziva  Press-Fit: µ = 0,11 Hobok 5 kg
Polyglykol Test VKA (přivařovací síla): 3 200 N Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Závitové tření: µ = 0,10

OKS 235 Hliníková pasta proti 
zadírání

Pro montáž šroubových a čepových spojení, která 
jsou vystavena působení vysokých teplot a vlivům 
koroze. Optimální poměr utahovacího momentu 
a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje zadírání 
nebo korozi. Zabraňuje zadírání. Mazací a separační 
pasta.

Kovově stříbrná Teplota použití: -40°C ➝ +1 100°C Plechovka se štětcem 250 g
Hliníkový prášek Press-Fit: nelze použít Plechovka 1 kg
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Hobok 5 kg
Syntetický olej  Závitové tření: µ = 0,11 Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo

OKS 240 Pasta proti zadírání
OKS 241* (měděná pasta)

Pro montáž šroubových spojení, která jsou vystavena 
působení vysokých teplot a vlivům koroze. Zabraňuje 
zadírání nebo korozi. Optimální poměr utahovacího 
momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Klasická 
pasta proti zadírání.

Barvy mědi Teplota použití: -30°C ➝ +200°C/+1 100°C Tuba 10 g 
Měď (mazání/separace) Tuba 100 g
MoS2  Press-Fit: 0,12, bez trhavého kluzu Plechovka se štětcem 250 g
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Plechovka 1 kg
Syntetický olej Závitové tření: µ = 0,09 Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo   Hobok 25 kg 
  Sprej 400 ml*

OKS 245 Měděná pasta s vysokým 
OKS 2451* účinkem při ochraně proti 

korozi

Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny 
působení vysokých teplot, vody nebo mořské vody. 
Zabraňuje zadírání a korozi. Zabraňuje "zakusování" při 
montáži. Vysoká přilnavost. Velmi dobrá ochrana proti 
korozi. Vhodné pro brzdové soustavy.

Barvy mědi Teplota použití: -30°C ➝ +150°C/+1 100°C Plechovka se štětcem 250 g
Měď (mazání/separace) Plechovka 1 kg
Aditiva pro ochranu proti korozi Press-Fit: 0,12 Hobok 5 kg
Polosyntetický olej Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Závitové tření: µ = 0,15 Sprej 500 ml*

Pasty
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 214  Pasta bez kovů pro vysoké 
teploty

Montážní mazivo šroubových spojení, která jsou 
vystavena působení vysokých teplot a vlivům koroze. 
Také pro vysoce legované oceli. Optimální poměr 
utahovacího momentu a dosažitelného předpětí 
šroubu. Zabraňuje zadírání a korozi. Bez kovů.

Šedočerná Teplota použití: -40°C ➝ +200°C/+1 100°C Plechovka se štětcem 250 g
Tuhá maziva bez kovů (mazání/separace) Plechovka 1 kg
Polosyntetický olej Press-Fit: µ = 0,14, trhavý kluz od 4 000 N Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 7 000 N Hobok 25 kg
 Závitové tření: µ = 0,09 

OKS 217 Pasta pro vysoké teploty 
s vysokou čistotou

Montážní mazivo pro šroubová spojení z vysoce 
pevných ocelí při vysokých teplotách a v agresivním 
prostředí. Optimální poměr utahovacího momentu 
a dosažitelného předpětí šroubu. Bez zadírání a koroze. 
Nereaguje s kovy. Použití v chemickém průmyslu.

Černošedá Teplota použití: -40°C ➝ +1 400°C Plechovka se štětcem 250 g
Polosyntetický olej Press-Fit: µ = 0,11, trhavý kluz od 4 000 N Plechovka 1 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 4 400 N Hobok 5 kg
 Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 25 kg

OKS 220 Pasta MoS2 Rapid
OKS 221*

Montážní mazivo pro operace nalisování. Záběhové 
mazivo pro vysoce zatížené kluzné plochy. Mazivo 
pro náročné tvářecí operace. Okamžitý účinek díky 
vysokému podílu MoS2, není nutné vtírání pasty. Vysoce 
jakostní montážní pasta.

Černá Teplota použití: -35°C ➝ +450°C  Tuba 50 g
MoS2  Press-Fit: µ = 0,05, bez trhavého kluzu  Plechovka 250 g
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): 4 200 N Plechovka 1 kg
Mox-Active Závitové tření: µ = 0,07  Hobok 5 kg
Syntetický olej  Hobok 25 kg  
   Sprej 400 ml*

OKS 230 MoS2 pasta pro vysoké 
teploty

Pro použití při vysokých teplotách do 450°C (suché 
mazání od cca 200°C). Zabraňuje opotřebení, trhavému 
tření, zakusování, poškození při záběhu a tvorbě 
pitingu. Nosný olej se od teploty 200°C vypařuje beze 
zbytku. Uložení licích pánví, konvertorů, pecních vozů 
nebo k domazávání při provozu s OKS 310.

Černá Teplota použití: -35°C➝ +180°C/+450°C Plechovka 250 g
MoS2 (mazání/separace)  Plechovka 1 kg
Jiná tuhá maziva  Press-Fit: µ = 0,11 Hobok 5 kg
Polyglykol Test VKA (přivařovací síla): 3 200 N Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Závitové tření: µ = 0,10

OKS 235 Hliníková pasta proti 
zadírání

Pro montáž šroubových a čepových spojení, která 
jsou vystavena působení vysokých teplot a vlivům 
koroze. Optimální poměr utahovacího momentu 
a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje zadírání 
nebo korozi. Zabraňuje zadírání. Mazací a separační 
pasta.

Kovově stříbrná Teplota použití: -40°C ➝ +1 100°C Plechovka se štětcem 250 g
Hliníkový prášek Press-Fit: nelze použít Plechovka 1 kg
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Hobok 5 kg
Syntetický olej  Závitové tření: µ = 0,11 Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo

OKS 240 Pasta proti zadírání
OKS 241* (měděná pasta)

Pro montáž šroubových spojení, která jsou vystavena 
působení vysokých teplot a vlivům koroze. Zabraňuje 
zadírání nebo korozi. Optimální poměr utahovacího 
momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Klasická 
pasta proti zadírání.

Barvy mědi Teplota použití: -30°C ➝ +200°C/+1 100°C Tuba 10 g 
Měď (mazání/separace) Tuba 100 g
MoS2  Press-Fit: 0,12, bez trhavého kluzu Plechovka se štětcem 250 g
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Plechovka 1 kg
Syntetický olej Závitové tření: µ = 0,09 Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo   Hobok 25 kg 
  Sprej 400 ml*

OKS 245 Měděná pasta s vysokým 
OKS 2451* účinkem při ochraně proti 

korozi

Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny 
působení vysokých teplot, vody nebo mořské vody. 
Zabraňuje zadírání a korozi. Zabraňuje "zakusování" při 
montáži. Vysoká přilnavost. Velmi dobrá ochrana proti 
korozi. Vhodné pro brzdové soustavy.

Barvy mědi Teplota použití: -30°C ➝ +150°C/+1 100°C Plechovka se štětcem 250 g
Měď (mazání/separace) Plechovka 1 kg
Aditiva pro ochranu proti korozi Press-Fit: 0,12 Hobok 5 kg
Polosyntetický olej Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Závitové tření: µ = 0,15 Sprej 500 ml*

Pasty
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 250	 Bílá univerzální pasta,
OKS 2501*	 bez kovů

Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny 
působení vysokých tlaků a teplot. Optimální poměr 
utahovacího momentu a dosažitelného předpětí 
šroubu. Bez kovů. Velmi dobrá ochrana proti korozi. 
Univerzální pasta pro vysoké teploty. Pro spojení 
nerezových ocelí.

OKS 250: Č. reg. NSF H2 131379

Bílá Teplota použití: -40°C ➝ +200°C/+1 400°C Tuba 10 g 
Bílá tuhá maziva (mazání/separace) Tuba 100 g
Mox-Active Press-Fit: µ = 0,08, bez trhavého kluzu Plechovka se štětcem 250 g
Syntetický olej Test VKA (přivařovací síla): 4 000 N Plechovka 1 kg 
Polymerová močovina Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 5 kg
  Hobok 25 kg
  Sprej 400 ml*

OKS 252	 Bílá pasta pro vysoké 
teploty pro potravinářskou 
technologii

Mazání šroubů a kluzných ploch, které jsou vystaveny 
vysokým tlakům a vysokým teplotám při nízkých 
rychlostech nebo oscilačních pohybech. Zabraňuje 
zadírání a korozi. Bez kovů. Přilnavá. Univerzálně 
použitelná montážní pasta pro vysoké teploty.

Č. reg. NSF H1 135748

Světle šedá Teplota použití: -30°C ➝ +160°C/+1 200°C Plechovka se štětcem 250 g
Bílá tuhá maziva (mazání/separace) Plechovka 1 kg
Polyglykol Press-Fit: µ = 0,12, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Silikát Test VKA (přivařovací síla): >2 500 N  Hobok 25 kg
 Závitové tření: µ = 0,14

OKS 255 Pasta pro nejvyšší teploty
OKS 251*

Pro montáž šroubových spojení, která jsou 
vystavena působení extrémních teplot, vlivům koroze 
a agresivních médií. Optimální poměr utahovacího 
momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje 
zadírání nebo korozi. Mazací a separační pasta pro 
extrémní podmínky.

Světle šedá Teplota použití: -20°C ➝ +1 400°C Plechovka se štětcem 250 g
Prášek legovaný niklem Press-Fit: nelze použít Plechovka 1 kg
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): nelze použít  Hobok 5 kg
Polosyntetický olej  Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo   Sprej 400 ml*

OKS 265 Pasta na upínací pouzdra Pro kluzné plochy, které jsou vystaveny vysokým 
tlakům, vibracím a rázovému zatížení. Optimální 
koeficient tření při vysokých upínacích silách. Odolává 
vodě a chladicímu mazivu. Zabraňuje korozi oceli. 
Speciálně pro upínací pouzdra obráběcích strojů.

Světlé barvy Teplota použití: -45°C ➝ +110°C Patrona 400 g
Bílá tuhá maziva Press-Fit: nelze použít Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO) Test VKA (přivařovací síla): 4 200 N Hobok 5 kg
Lithiové mýdlo Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 25 kg

OKS 270 Bílá tuková pasta Dlouhodobé mazání kluzných ploch, které jsou 
vystaveny vysokým tlakům. Neznečišťující alternativa 
k černým mazivům. Víceúčelová tuhá pasta pro mazací 
místa např. u textilních, balicích nebo kancelářských 
strojů a přístrojů pro domácnost.

Světlé barvy Teplota použití: -25°C ➝ +125°C Tuba 100 g
PTFE  Press-Fit: µ = 0,14 bez trhavého kluzu Plechovka se štětcem 250 g
Bílá tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): 5 000 N Plechovka 1 kg
Bílý olej Závitové tření: µ = 0,09 Hobok 5 kg
Lithiové mýdlo  Hobok 25 kg

OKS 273	 Tuhá pasta pro plastové 
převodovky

Mazání plastových převodovek při nízkých a vysokých 
teplotách a při nízkých až středních rychlostech. 
Dlouhodobé mazivo pro vysoce zatěžované malé 
převodovky. Dobrá ochrana proti korozi. Dobrá 
snášenlivost s plasty. Plastové převodovky u pohonů 
rolet a markýz.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +140°C Plechovka 1 kg
Bílá tuhá maziva Press-Fit: nelze použít Hobok 5 kg
Polyalfaolefin (PAO) Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Hobok 25 kg 
Lithiové mýdlo Závitové tření: nelze použít

OKS 277	 Vysokotlaká mazací pasta
OKS 2771* s PTFE

Mazání vysoce zatížených tlačných a vodicích desek. 
Slouží k mazání a těsnění armatur z kovu, plastu 
a keramiky. Dlouhé intervaly domazávání. Dobrá 
snášenlivost s plasty a elastomery. Přilnavá. Mazací 
pasta např. pro teleskopické výložníky a mobilní jeřáby.

Bílá Teplota použití: -20°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
PTFE  Press-Fit: µ = 0,11, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Ester  Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Hobok 25 kg
Organický polymer Závitové tření: µ = 0,13 Sprej 400 ml*

Pasty

PAST Y PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 250	 Bílá univerzální pasta,
OKS 2501*	 bez kovů

Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny 
působení vysokých tlaků a teplot. Optimální poměr 
utahovacího momentu a dosažitelného předpětí 
šroubu. Bez kovů. Velmi dobrá ochrana proti korozi. 
Univerzální pasta pro vysoké teploty. Pro spojení 
nerezových ocelí.

OKS 250: Č. reg. NSF H2 131379

Bílá Teplota použití: -40°C ➝ +200°C/+1 400°C Tuba 10 g 
Bílá tuhá maziva (mazání/separace) Tuba 100 g
Mox-Active Press-Fit: µ = 0,08, bez trhavého kluzu Plechovka se štětcem 250 g
Syntetický olej Test VKA (přivařovací síla): 4 000 N Plechovka 1 kg 
Polymerová močovina Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 5 kg
  Hobok 25 kg
  Sprej 400 ml*

OKS 252	 Bílá pasta pro vysoké 
teploty pro potravinářskou 
technologii

Mazání šroubů a kluzných ploch, které jsou vystaveny 
vysokým tlakům a vysokým teplotám při nízkých 
rychlostech nebo oscilačních pohybech. Zabraňuje 
zadírání a korozi. Bez kovů. Přilnavá. Univerzálně 
použitelná montážní pasta pro vysoké teploty.

Č. reg. NSF H1 135748

Světle šedá Teplota použití: -30°C ➝ +160°C/+1 200°C Plechovka se štětcem 250 g
Bílá tuhá maziva (mazání/separace) Plechovka 1 kg
Polyglykol Press-Fit: µ = 0,12, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Silikát Test VKA (přivařovací síla): >2 500 N  Hobok 25 kg
 Závitové tření: µ = 0,14

OKS 255 Pasta pro nejvyšší teploty
OKS 251*

Pro montáž šroubových spojení, která jsou 
vystavena působení extrémních teplot, vlivům koroze 
a agresivních médií. Optimální poměr utahovacího 
momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje 
zadírání nebo korozi. Mazací a separační pasta pro 
extrémní podmínky.

Světle šedá Teplota použití: -20°C ➝ +1 400°C Plechovka se štětcem 250 g
Prášek legovaný niklem Press-Fit: nelze použít Plechovka 1 kg
Jiná tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): nelze použít  Hobok 5 kg
Polosyntetický olej  Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo   Sprej 400 ml*

OKS 265 Pasta na upínací pouzdra Pro kluzné plochy, které jsou vystaveny vysokým 
tlakům, vibracím a rázovému zatížení. Optimální 
koeficient tření při vysokých upínacích silách. Odolává 
vodě a chladicímu mazivu. Zabraňuje korozi oceli. 
Speciálně pro upínací pouzdra obráběcích strojů.

Světlé barvy Teplota použití: -45°C ➝ +110°C Patrona 400 g
Bílá tuhá maziva Press-Fit: nelze použít Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO) Test VKA (přivařovací síla): 4 200 N Hobok 5 kg
Lithiové mýdlo Závitové tření: µ = 0,10 Hobok 25 kg

OKS 270 Bílá tuková pasta Dlouhodobé mazání kluzných ploch, které jsou 
vystaveny vysokým tlakům. Neznečišťující alternativa 
k černým mazivům. Víceúčelová tuhá pasta pro mazací 
místa např. u textilních, balicích nebo kancelářských 
strojů a přístrojů pro domácnost.

Světlé barvy Teplota použití: -25°C ➝ +125°C Tuba 100 g
PTFE  Press-Fit: µ = 0,14 bez trhavého kluzu Plechovka se štětcem 250 g
Bílá tuhá maziva Test VKA (přivařovací síla): 5 000 N Plechovka 1 kg
Bílý olej Závitové tření: µ = 0,09 Hobok 5 kg
Lithiové mýdlo  Hobok 25 kg

OKS 273	 Tuhá pasta pro plastové 
převodovky

Mazání plastových převodovek při nízkých a vysokých 
teplotách a při nízkých až středních rychlostech. 
Dlouhodobé mazivo pro vysoce zatěžované malé 
převodovky. Dobrá ochrana proti korozi. Dobrá 
snášenlivost s plasty. Plastové převodovky u pohonů 
rolet a markýz.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +140°C Plechovka 1 kg
Bílá tuhá maziva Press-Fit: nelze použít Hobok 5 kg
Polyalfaolefin (PAO) Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Hobok 25 kg 
Lithiové mýdlo Závitové tření: nelze použít

OKS 277	 Vysokotlaká mazací pasta
OKS 2771* s PTFE

Mazání vysoce zatížených tlačných a vodicích desek. 
Slouží k mazání a těsnění armatur z kovu, plastu 
a keramiky. Dlouhé intervaly domazávání. Dobrá 
snášenlivost s plasty a elastomery. Přilnavá. Mazací 
pasta např. pro teleskopické výložníky a mobilní jeřáby.

Bílá Teplota použití: -20°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
PTFE  Press-Fit: µ = 0,11, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Ester  Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Hobok 25 kg
Organický polymer Závitové tření: µ = 0,13 Sprej 400 ml*

Pasty



�0

Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 280 Bílá pasta pro vysoké 
teploty

Separační pasta pro operace tváření za tepla. Mazací 
pasta pro kluzné plochy vystavené teplotám. Dobrý 
separační účinek díky optimální kombinaci tuhých 
maziv. Zabraňuje nauhličení nástrojů a obrobků. 
Prodlužuje dobu životnosti nástroje.

Bílá Teplota použití: -15°C ➝ +1 150°C Plechovka 1 kg
Bílá tuhá maziva Press-Fit: nelze použít  Hobok 5 kg
Minerální olej  Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo  Závitové tření: µ = 0,09

OKS 1103	 Tepelně vodivá pasta Chrání citlivé elektronické prvky před přehřátím. 
Vysoká tepelná vodivost, 20krát lepší než vzduch. 
Elektricky izolující. Žádné vysychání, vytvrzování nebo 
rozmazávání. Propojuje elektronické prvky jako jsou 
snímače, sondy, diody, tranzistory atd. s chladicím 
plechem.

Bílá Teplota použití: -40°C ➝ +180°C Tuba 100 g
Oxid kovu  Tepelná vodivost: >0,8 W/mK Plechovka 500 g
Silikonový olej Měrný elektrický odpor (0°C): 108 Ωcm Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Odolnost proti průrazu (20°C): 10 kV/mm Hobok 25 kg

OKS 1105  Silikonová pasta pro 
vysokonapěťové izolátory

Ochrana izolátorů a spínacích zařízení ve vlhkém 
prostředí. Velmi dobré izolační vlastnosti v celém 
rozsahu teplot. Zabraňuje přeskokům a elektrickým 
ztrátám. Absorbce vodivých nebo abrazivních částic. 
Neutrální vůči plastům a elastomerům.

Bílá Teplota použití: -40°C ➝ +210°C Plechovka 500 g
Inertní plnicí látky Měrný elektrický odpor (25°C): >1014 Ωcm Hobok 5 kg
Silikonový olej Dielektrická konstanta: 2,8 - 3,1 Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo Odolnost proti el. oblouku: >60 s

Pasty

PAST Y PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 280 Bílá pasta pro vysoké 
teploty

Separační pasta pro operace tváření za tepla. Mazací 
pasta pro kluzné plochy vystavené teplotám. Dobrý 
separační účinek díky optimální kombinaci tuhých 
maziv. Zabraňuje nauhličení nástrojů a obrobků. 
Prodlužuje dobu životnosti nástroje.

Bílá Teplota použití: -15°C ➝ +1 150°C Plechovka 1 kg
Bílá tuhá maziva Press-Fit: nelze použít  Hobok 5 kg
Minerální olej  Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo  Závitové tření: µ = 0,09

OKS 1103	 Tepelně vodivá pasta Chrání citlivé elektronické prvky před přehřátím. 
Vysoká tepelná vodivost, 20krát lepší než vzduch. 
Elektricky izolující. Žádné vysychání, vytvrzování nebo 
rozmazávání. Propojuje elektronické prvky jako jsou 
snímače, sondy, diody, tranzistory atd. s chladicím 
plechem.

Bílá Teplota použití: -40°C ➝ +180°C Tuba 100 g
Oxid kovu  Tepelná vodivost: >0,8 W/mK Plechovka 500 g
Silikonový olej Měrný elektrický odpor (0°C): 108 Ωcm Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Odolnost proti průrazu (20°C): 10 kV/mm Hobok 25 kg

OKS 1105  Silikonová pasta pro 
vysokonapěťové izolátory

Ochrana izolátorů a spínacích zařízení ve vlhkém 
prostředí. Velmi dobré izolační vlastnosti v celém 
rozsahu teplot. Zabraňuje přeskokům a elektrickým 
ztrátám. Absorbce vodivých nebo abrazivních částic. 
Neutrální vůči plastům a elastomerům.

Bílá Teplota použití: -40°C ➝ +210°C Plechovka 500 g
Inertní plnicí látky Měrný elektrický odpor (25°C): >1014 Ωcm Hobok 5 kg
Silikonový olej Dielektrická konstanta: 2,8 - 3,1 Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo Odolnost proti el. oblouku: >60 s

Pasty
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SPOLEHLIVÉ MAZÁNÍ

OLEJE S ADITIVY VYSOKÉ JAKOSTI PRO 

Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 30 Aktivní aditiva Mox-Active Vysokotlaká aditiva jako přísada průmyslových olejů. 
Zlepšuje záběhové mazání u nových a opotřebovaných 
strojů. Vyhlazování ploch vede ke sníženému 
opotřebení a tepelnému zatížení maziva. Umožňuje 
prodloužené intervaly mazání.

Nazelenalá Teplota použití: nelze použít Plechovka 1 l
Mox-Active Hustota (20°C): 1,03 g/ml Kanystr 5 l
Ester  Viskozita (40°C): 70 mm²/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 300 Koncentrát MoS2 
v minerálním oleji

 ISO VG třída 100 

Aditivum na bázi MoS2 a Mox. Jako přísada 
průmyslových olejů. Snižuje tření, teplotu a opotřebení. 
Vyhlazuje povrchové plochy. Vytváří podmínky pro 
nouzový chod. Neusazuje se. Prochází běžnými filtry, 
nereaguje na magnetické filtry. Přísada převodových, 
motorových a strojních olejů.

Černá Teplota použití: nelze použít Plechovka 200 ml
MoS2  Hustota (20°C): 0,92 g/ml Plechovka 1 l
Mox-Active  Viskozita (40°C): cca 90 mm2/s Kanystr 5 l
Minerální olej  Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Kanystr 25 l
  Sud 200 l

OKS 310 Mazací olej pro vysoké 
teploty s MoS2

 

 ISO VG třída 100 

Mazání částí strojů do +450°C, pokud nelze použít 
oleje a tuky. Vypařování základního oleje beze zbytku 
nad +200°C. Suché mazání od +200°C do +450°C. 
Mazání v hutních provozech, slévárnách, válcovnách 
a keramickém průmyslu.

Černá Teplota použití: do +200°C/+450°C Plechovka 1 l
MoS2  Hustota (20°C): 1,01 g/ml Kanystr 5 l
Polyglykol  Viskozita (40°C): cca 108 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Sud 200 l

OKS 335 Tekutý kov Mazání vysoce zatížených kluzných ploch při vysokých 
teplotách. Vysoká účinnost díky vytváření separačních 
vrstev odolávajících tlaku. Lze stříkat nebo natírat 
štětcem. Pro uložení rotačních pecí, na náběhové 
plochy axiálních vedení a rovněž jako kompozit pro 
šrouby utahované za tepla.

Šedá-měděná Teplota použití: -30°C ➝ +200°C/+650°C Kanystr 5 l
Měď, grafit, hliník Hustota (20°C): 0,98 g/ml Kanystr 25 l
Polosyntetický olej  Viskozita (40°C): cca 2 100 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): 3 800 N

OKS 350 Řetězový olej pro 
vysoké teploty s MoS2, 
syntetický

  ISO VG třída 220 

Syntetický olej pro části strojů, při vysokých teplotách 
a vlhkosti. Mazání pro nouzový chod při překročení 
teploty použitelnosti oleje nebo při nedostatečném 
mazání. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení díky 
MoS2, a to i při extrémních zatíženích.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +250°C Plechovka 1 l
MoS2  Hustota (20°C): 0,9 g/ml  Kanystr 5 l
Mox-Active Viskozita (40°C): 240 mm2/s  Kanystr 25 l
Ester Test VKA (přivařovací síla): 3 500 N Sud 200 l

OKS 352 Olej pro vysoké teploty, 
OKS 3521* světlé barvy, syntetický

 DIN 51 502: CLP E 320 

Syntetický olej pro vysoké teploty. Dobrá ochrana proti 
opotřebení díky vysokotlakým aditivům. Velmi dobrá 
ochrana proti oxidaci a tím i odolnost proti stárnutí. 
Malý sklon k odkapávání při vysokých teplotách. 
Minimální ztráty odpařováním. Vypařování beze zbytků. 
Dobrá odolnost proti vodě a vodní páře.

Žlutooranžová  Teplota použití: -10°C ➝ +250°C 120 cm3 patrona CL 
Ester  Hustota (20°C): 0,91 g/ml Plechovka 1 l
 Viskozita (40°C): 260 mm2/s Kanystr 5 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 000 N Kanystr 25 l
  Sud 200 l 
  Sprej 400 ml*
  

OKS 353 Olej pro vysoké teploty, 
světlé barvy, syntetický

 DIN 51 502: CLP E 100

Syntetický olej pro vysoké teploty. Dobrá ochrana proti 
opotřebení díky vysokotlakým aditivům. Velmi dobrá 
odolnost proti oxidaci a tím i proti stárnutí. Malý sklon 
k odkapávání při vysokých teplotách. Minimální ztráty 
odpařováním. Vypařování beze zbytků. Dobrý čisticí 
účinek.

Žlutá  Teplota použití: -25°C ➝ +250°C Plechovka 1 l
Ester  Hustota (20°C): 0,96 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 100 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 000 N Sud 200 l
 
 

OKS 354  Přilnavé mazivo pro 
OKS 3541* vysoké teploty, syntetické
 

 DIN 51 502: CLP E 4.000 

Mazání částí strojů při vysokých teplotách a silném vlivu 
vody. Velmi dobrá odolnost proti oxidaci a tím i proti 
stárnutí. Velmi dobrá odolnost proti vodě, vodní páře 
a agresivním médiím. Extrémní přilnavost.

Jasně zelená  Teplota použití: -10°C ➝ +250°C Plechovka 1 l
Mox-Active Hustota (20°C): 0,92 g/ml Kanystr 5 l
Ester Viskozita (40°C): 3 800 mm2/s  Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 200 N Sud 200 l
  Sprej 400 ml*

Oleje
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 30 Aktivní aditiva Mox-Active Vysokotlaká aditiva jako přísada průmyslových olejů. 
Zlepšuje záběhové mazání u nových a opotřebovaných 
strojů. Vyhlazování ploch vede ke sníženému 
opotřebení a tepelnému zatížení maziva. Umožňuje 
prodloužené intervaly mazání.

Nazelenalá Teplota použití: nelze použít Plechovka 1 l
Mox-Active Hustota (20°C): 1,03 g/ml Kanystr 5 l
Ester  Viskozita (40°C): 70 mm²/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 300 Koncentrát MoS2 
v minerálním oleji

 ISO VG třída 100 

Aditivum na bázi MoS2 a Mox. Jako přísada 
průmyslových olejů. Snižuje tření, teplotu a opotřebení. 
Vyhlazuje povrchové plochy. Vytváří podmínky pro 
nouzový chod. Neusazuje se. Prochází běžnými filtry, 
nereaguje na magnetické filtry. Přísada převodových, 
motorových a strojních olejů.

Černá Teplota použití: nelze použít Plechovka 200 ml
MoS2  Hustota (20°C): 0,92 g/ml Plechovka 1 l
Mox-Active  Viskozita (40°C): cca 90 mm2/s Kanystr 5 l
Minerální olej  Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Kanystr 25 l
  Sud 200 l

OKS 310 Mazací olej pro vysoké 
teploty s MoS2

 

 ISO VG třída 100 

Mazání částí strojů do +450°C, pokud nelze použít 
oleje a tuky. Vypařování základního oleje beze zbytku 
nad +200°C. Suché mazání od +200°C do +450°C. 
Mazání v hutních provozech, slévárnách, válcovnách 
a keramickém průmyslu.

Černá Teplota použití: do +200°C/+450°C Plechovka 1 l
MoS2  Hustota (20°C): 1,01 g/ml Kanystr 5 l
Polyglykol  Viskozita (40°C): cca 108 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Sud 200 l

OKS 335 Tekutý kov Mazání vysoce zatížených kluzných ploch při vysokých 
teplotách. Vysoká účinnost díky vytváření separačních 
vrstev odolávajících tlaku. Lze stříkat nebo natírat 
štětcem. Pro uložení rotačních pecí, na náběhové 
plochy axiálních vedení a rovněž jako kompozit pro 
šrouby utahované za tepla.

Šedá-měděná Teplota použití: -30°C ➝ +200°C/+650°C Kanystr 5 l
Měď, grafit, hliník Hustota (20°C): 0,98 g/ml Kanystr 25 l
Polosyntetický olej  Viskozita (40°C): cca 2 100 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): 3 800 N

OKS 350 Řetězový olej pro 
vysoké teploty s MoS2, 
syntetický

  ISO VG třída 220 

Syntetický olej pro části strojů, při vysokých teplotách 
a vlhkosti. Mazání pro nouzový chod při překročení 
teploty použitelnosti oleje nebo při nedostatečném 
mazání. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení díky 
MoS2, a to i při extrémních zatíženích.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +250°C Plechovka 1 l
MoS2  Hustota (20°C): 0,9 g/ml  Kanystr 5 l
Mox-Active Viskozita (40°C): 240 mm2/s  Kanystr 25 l
Ester Test VKA (přivařovací síla): 3 500 N Sud 200 l

OKS 352 Olej pro vysoké teploty, 
OKS 3521* světlé barvy, syntetický

 DIN 51 502: CLP E 320 

Syntetický olej pro vysoké teploty. Dobrá ochrana proti 
opotřebení díky vysokotlakým aditivům. Velmi dobrá 
ochrana proti oxidaci a tím i odolnost proti stárnutí. 
Malý sklon k odkapávání při vysokých teplotách. 
Minimální ztráty odpařováním. Vypařování beze zbytků. 
Dobrá odolnost proti vodě a vodní páře.

Žlutooranžová  Teplota použití: -10°C ➝ +250°C 120 cm3 patrona CL 
Ester  Hustota (20°C): 0,91 g/ml Plechovka 1 l
 Viskozita (40°C): 260 mm2/s Kanystr 5 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 000 N Kanystr 25 l
  Sud 200 l 
  Sprej 400 ml*
  

OKS 353 Olej pro vysoké teploty, 
světlé barvy, syntetický

 DIN 51 502: CLP E 100

Syntetický olej pro vysoké teploty. Dobrá ochrana proti 
opotřebení díky vysokotlakým aditivům. Velmi dobrá 
odolnost proti oxidaci a tím i proti stárnutí. Malý sklon 
k odkapávání při vysokých teplotách. Minimální ztráty 
odpařováním. Vypařování beze zbytků. Dobrý čisticí 
účinek.

Žlutá  Teplota použití: -25°C ➝ +250°C Plechovka 1 l
Ester  Hustota (20°C): 0,96 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 100 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 000 N Sud 200 l
 
 

OKS 354  Přilnavé mazivo pro 
OKS 3541* vysoké teploty, syntetické
 

 DIN 51 502: CLP E 4.000 

Mazání částí strojů při vysokých teplotách a silném vlivu 
vody. Velmi dobrá odolnost proti oxidaci a tím i proti 
stárnutí. Velmi dobrá odolnost proti vodě, vodní páře 
a agresivním médiím. Extrémní přilnavost.

Jasně zelená  Teplota použití: -10°C ➝ +250°C Plechovka 1 l
Mox-Active Hustota (20°C): 0,92 g/ml Kanystr 5 l
Ester Viskozita (40°C): 3 800 mm2/s  Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 200 N Sud 200 l
  Sprej 400 ml*

Oleje
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 360 Vysoce jakostní olej pro 
OKS 361* ochranu proti korozi

 ISO VG třída 15 

Skladování a mazání v podmínkách vyvolávajících 
korozi. Vynikající antikorozní ochrana díky inhibitorům 
VCI. Dobré penetrační vlastnosti. Přilnavý. Ochrana 
kovových ploch při vnitřním a venkovním uložení po 
dobu až 2 let volně pod střechou nebo při námořní 
dopravě.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +80°C Kanystr 5 l
Ochrana proti korozi VCI  Hustota (20°C): 0,88 g/ml Kanystr 25 l
Minerální olej  Viskozita (40°C): 15 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sprej 400 ml*

OKS 3640 Kompresorový olej 
pro potravinářské 
technologie

  ISO VG třída 46 
 DIN 51 502: VDL HC 46 

Plně syntetický. Optimální výběr přísad proti oxidaci 
a stárnutí. Dobré vlastnosti po stránce odpuzování 
vzduchu a vody. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům. Pro šroubové a křídlové 
kompresory.

Č. reg. NSF H1 138558

Bezbarvý Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO) Hustota (20°C): 0,84 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 50 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 3650 Kompresorový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 68 
 DIN 51 502: VDL HC 68 

Plně syntetický. Optimální výběr přísad proti oxidaci 
a stárnutí. Dobré vlastnosti po stránce odpuzování 
vzduchu a vody. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům. Pro šroubové a křídlové 
kompresory.

Č. reg. NSF H1 138557

Bezbarvý  Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO)  Hustota (20°C): 0,83 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 70 mm2/s 
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít 

OKS 3720 Převodový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 220 
 DIN 51 502: CLP HC 220

Plně syntetický. Také pro mazání valivých a kluzných 
ložisek, řetězů na všech mazacích místech. Dlouhé 
provozní doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační 
stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává 
vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 135752

Bezbarvý - béžový Teplota použití: -30°C ➝ +120°C 120 cm3 patrona CL 
Směs syntetických olejů Hustota (20°C): 0,85 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 220 mm2/s Kanystr 25 l
 Stupeň poškození: Energetický stupeň >12 Sud 200 l

OKS 3730 Převodový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 460 
 DIN 51 502: CLP HC 460 

Plně syntetický. Také pro mazání valivých a kluzných 
ložisek, řetězů na všech mazacích místech. Dlouhé 
provozní doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační 
stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává 
vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 135753

Bezbarvý - světle žlutý Teplota použití: -30°C ➝ +120°C  Kanystr 5 l
Syntetický olej  Hustota (20°C): 0,86 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 460 mm2/s Sud 200 l
 Stupeň poškození: Energetický stupeň >12

OKS 3740 Převodový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 680 
 DIN 51 502: CLP HC 680 

Plně syntetický. Také pro mazání valivých a kluzných 
ložisek, řetězů na všech mazacích místech. Dlouhé 
provozní doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační 
stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává 
vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 135754

Bezbarvý  Teplota použití: -25°C ➝ +120°C Kanystr 5 l
Směs syntetických olejů Hustota (20°C): 0,86 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 680 mm2/s Sud 200 l
 Stupeň poškození: Energetický stupeň >12

OKS 3750 Přilnavé mazivo s PTFE
OKS 3751*

 ISO VG třída 100 
 DIN 51 502: CLF HC 100 

Mazací olej s PTFE. Dlouhé provozní doby v důsledku 
vysoké teplotní a oxidační stability. Velmi dobrá 
ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost vůči tlaku. 
Dobrá přilnavost. Odolává vodní páře, alkalickým 
a kyselým desinfekčním a čisticím prostředkům. 
Neutrální po stránce chuti a zápachu. OKS 3750: Č. reg. NSF H1 124383

OKS 3751: Č. reg. NSF H1 124801

Bělavá Teplota použití: -35°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
PTFE  Hustota (20°C): 0,87 g/ml Kanystr 25 l
Polyalfaolefin (PAO) Viskozita (40°C): 110 mm2/s Sprej 500 ml*
 Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N

SPOLEHLIVÉ MAZÁNÍ

OLEJE S ADITIVY VYSOKÉ JAKOSTI PRO 

Oleje
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 360 Vysoce jakostní olej pro 
OKS 361* ochranu proti korozi

 ISO VG třída 15 

Skladování a mazání v podmínkách vyvolávajících 
korozi. Vynikající antikorozní ochrana díky inhibitorům 
VCI. Dobré penetrační vlastnosti. Přilnavý. Ochrana 
kovových ploch při vnitřním a venkovním uložení po 
dobu až 2 let volně pod střechou nebo při námořní 
dopravě.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +80°C Kanystr 5 l
Ochrana proti korozi VCI  Hustota (20°C): 0,88 g/ml Kanystr 25 l
Minerální olej  Viskozita (40°C): 15 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sprej 400 ml*

OKS 3640 Kompresorový olej 
pro potravinářské 
technologie

  ISO VG třída 46 
 DIN 51 502: VDL HC 46 

Plně syntetický. Optimální výběr přísad proti oxidaci 
a stárnutí. Dobré vlastnosti po stránce odpuzování 
vzduchu a vody. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům. Pro šroubové a křídlové 
kompresory.

Č. reg. NSF H1 138558

Bezbarvý Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO) Hustota (20°C): 0,84 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 50 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 3650 Kompresorový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 68 
 DIN 51 502: VDL HC 68 

Plně syntetický. Optimální výběr přísad proti oxidaci 
a stárnutí. Dobré vlastnosti po stránce odpuzování 
vzduchu a vody. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům. Pro šroubové a křídlové 
kompresory.

Č. reg. NSF H1 138557

Bezbarvý  Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO)  Hustota (20°C): 0,83 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 70 mm2/s 
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít 

OKS 3720 Převodový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 220 
 DIN 51 502: CLP HC 220

Plně syntetický. Také pro mazání valivých a kluzných 
ložisek, řetězů na všech mazacích místech. Dlouhé 
provozní doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační 
stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává 
vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 135752

Bezbarvý - béžový Teplota použití: -30°C ➝ +120°C 120 cm3 patrona CL 
Směs syntetických olejů Hustota (20°C): 0,85 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 220 mm2/s Kanystr 25 l
 Stupeň poškození: Energetický stupeň >12 Sud 200 l

OKS 3730 Převodový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 460 
 DIN 51 502: CLP HC 460 

Plně syntetický. Také pro mazání valivých a kluzných 
ložisek, řetězů na všech mazacích místech. Dlouhé 
provozní doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační 
stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává 
vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 135753

Bezbarvý - světle žlutý Teplota použití: -30°C ➝ +120°C  Kanystr 5 l
Syntetický olej  Hustota (20°C): 0,86 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 460 mm2/s Sud 200 l
 Stupeň poškození: Energetický stupeň >12

OKS 3740 Převodový olej 
pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 680 
 DIN 51 502: CLP HC 680 

Plně syntetický. Také pro mazání valivých a kluzných 
ložisek, řetězů na všech mazacích místech. Dlouhé 
provozní doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační 
stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává 
vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 135754

Bezbarvý  Teplota použití: -25°C ➝ +120°C Kanystr 5 l
Směs syntetických olejů Hustota (20°C): 0,86 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 680 mm2/s Sud 200 l
 Stupeň poškození: Energetický stupeň >12

OKS 3750 Přilnavé mazivo s PTFE
OKS 3751*

 ISO VG třída 100 
 DIN 51 502: CLF HC 100 

Mazací olej s PTFE. Dlouhé provozní doby v důsledku 
vysoké teplotní a oxidační stability. Velmi dobrá 
ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost vůči tlaku. 
Dobrá přilnavost. Odolává vodní páře, alkalickým 
a kyselým desinfekčním a čisticím prostředkům. 
Neutrální po stránce chuti a zápachu. OKS 3750: Č. reg. NSF H1 124383

OKS 3751: Č. reg. NSF H1 124801

Bělavá Teplota použití: -35°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
PTFE  Hustota (20°C): 0,87 g/ml Kanystr 25 l
Polyalfaolefin (PAO) Viskozita (40°C): 110 mm2/s Sprej 500 ml*
 Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N

Oleje
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 3760 Víceúčelový olej pro 
potravinářské technologie

 ISO VG třída 100 
 DIN 51 502: CL HC 100 

Plně syntetický víceúčelový olej. Dlouhé provozní 
doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační stability. 
Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává vodní 
páře, alkalickým a kyselým desinfekčním a čisticím 
prostředkům. Neutrální po stránce chuti a zápachu.

Č. reg. NSF H1 129964

Bezbarvý  Teplota použití: -35°C ➝ +135°C 120 cm3 patrona CL 
Polyalfaolefin (PAO) Hustota (20°C): 0,84 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 100 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 200 l

OKS 3770 Hydraulický olej pro 
potravinářské technologie

 ISO VG třída 46 
 DIN 51 502: HLP HC 46 

Plně syntetický olej pro hydraulické systémy a jiné části 
strojů. Dlouhé provozní doby v důsledku vysoké teplotní 
a oxidační stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 129962

Bezbarvý Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO)  Hustota (20°C): 0,84 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 50 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 3780 Hydraulický olej pro 
potravinářské technologie

 ISO VG třída 68 
 DIN 51 502: HLP HC 68 

Plně syntetický olej pro hydraulické systémy a jiné části 
strojů. Dlouhé provozní doby v důsledku vysoké teplotní 
a oxidační stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 136036

Bezbarvý Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO) Hustota (20°C): 0,83 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 66 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 3790 Plně syntetický olej pro 
rozpouštění cukru

Rozpouštění cukrových krust. Čištění částí strojů. 
Mazání jemných mechanismů. Tvářecí prostředek pro 
obaly. Dobrý čisticí a mazací účinek. Dobrá ochrana 
proti opotřebení a korozi. Emulse neutrální po stránce 
chuti a zápachu. Speciálně pro průmysl cukrovinek.

Č. reg. NSF H1 128470 

Bezbarvý  Teplota použití: -5°C ➝ +80°C Kanystr 5 l
Voda Hustota (20°C): 1,06 g/ml Kanystr 25 l
Polyglykol  Viskozita (40°C): 20 - 24 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 387 Mazivo pro vysoké 
teploty pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 220 

Syntetické mazivo s grafitem pro silně namáhaná 
mazací místa při extrémních teplotách. Snižuje 
opotřebení, vynikající vlastnosti pro mazání a při 
nouzovém chodu. Nad +200°C se bez zápachu a zbytků 
odpařuje základní olej, suché mazání do +600 °C.

Č. reg. NSF H1 126583

Černá Teplota použití: max. +600°C Kanystr 5 l
Grafit  Hustota (20°C): 1,04 g/ml Kanystr 25 l
Polyglykol  Viskozita (40°C): 190 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N

OKS 450 Mazivo pro řetězy 
OKS 451* a přilnavé mazivo, 

transparentní

 ISO VG 320
 DIN 51 502: CLP X 320

Pro rychloběžné řetězy a jiné části strojů, které jsou 
vystaveny vysokým tlakům nebo vlivům koroze. 
Extrémní penetrační schopnost. Přilnavé. Otěruvzdorný. 
Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Odolný vodě. 
K mazání ohebných pohonů.

Hnědá-transparentní Teplota použití: -30°C ➝ +200°C Plechovka se štětcem 500 g
Mox-Active Třída NLGI: nelze použít Plechovka 1 l
Zvyšuje přilnavost Hodnota DN (dm x n): nelze použít Kanystr 5 l
Směs syntetických olejů Viskozita základního oleje (40°C): 300 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N Sud 200 l
  Sprej 300 ml*
  Sprej 500 ml*

OKS 600 Víceúčelový olej
OKS 601*

 ISO VG třída 7
 DIN 51 502: C 7 

Nízkoviskózní univerzální olej. Extrémní penetrační 
schopnost. Demontáž zkorodovaných dílů. Dobré 
mazací vlastnosti. Odpuzuje vlhkost. Čištění 
a ošetřování kovových ploch. Chrání elektrické 
kontakty. Pro průmysl, dílnu a hobby.

Světlé barvy Teplota použití: -30°C ➝ +60°C Kanystr 5 l
Minerální olej Viskozita základního oleje (40°C): 7,3 mm2/s Kanystr 25 l
 Test kondenzace vody:  Sud 200 l
 194 hodin při tloušťce vrstvy 9 µm Sprej 400 ml*

SPOLEHLIVÉ MAZÁNÍ

Oleje

OLEJE S ADITIVY VYSOKÉ JAKOSTI PRO 
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 3760 Víceúčelový olej pro 
potravinářské technologie

 ISO VG třída 100 
 DIN 51 502: CL HC 100 

Plně syntetický víceúčelový olej. Dlouhé provozní 
doby v důsledku vysoké teplotní a oxidační stability. 
Dobrá ochrana proti opotřebení. Odolává vodní 
páře, alkalickým a kyselým desinfekčním a čisticím 
prostředkům. Neutrální po stránce chuti a zápachu.

Č. reg. NSF H1 129964

Bezbarvý  Teplota použití: -35°C ➝ +135°C 120 cm3 patrona CL 
Polyalfaolefin (PAO) Hustota (20°C): 0,84 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 100 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 200 l

OKS 3770 Hydraulický olej pro 
potravinářské technologie

 ISO VG třída 46 
 DIN 51 502: HLP HC 46 

Plně syntetický olej pro hydraulické systémy a jiné části 
strojů. Dlouhé provozní doby v důsledku vysoké teplotní 
a oxidační stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 129962

Bezbarvý Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO)  Hustota (20°C): 0,84 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 50 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 3780 Hydraulický olej pro 
potravinářské technologie

 ISO VG třída 68 
 DIN 51 502: HLP HC 68 

Plně syntetický olej pro hydraulické systémy a jiné části 
strojů. Dlouhé provozní doby v důsledku vysoké teplotní 
a oxidační stability. Dobrá ochrana proti opotřebení. 
Odolává vodní páře, alkalickým a kyselým desinfekčním 
a čisticím prostředkům.

Č. reg. NSF H1 136036

Bezbarvý Teplota použití: -40°C ➝ +135°C Kanystr 5 l
Polyalfaolefin (PAO) Hustota (20°C): 0,83 g/ml Kanystr 25 l
 Viskozita (40°C): 66 mm2/s Sud 200 l
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 3790 Plně syntetický olej pro 
rozpouštění cukru

Rozpouštění cukrových krust. Čištění částí strojů. 
Mazání jemných mechanismů. Tvářecí prostředek pro 
obaly. Dobrý čisticí a mazací účinek. Dobrá ochrana 
proti opotřebení a korozi. Emulse neutrální po stránce 
chuti a zápachu. Speciálně pro průmysl cukrovinek.

Č. reg. NSF H1 128470 

Bezbarvý  Teplota použití: -5°C ➝ +80°C Kanystr 5 l
Voda Hustota (20°C): 1,06 g/ml Kanystr 25 l
Polyglykol  Viskozita (40°C): 20 - 24 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 387 Mazivo pro vysoké 
teploty pro potravinářské 
technologie

 ISO VG třída 220 

Syntetické mazivo s grafitem pro silně namáhaná 
mazací místa při extrémních teplotách. Snižuje 
opotřebení, vynikající vlastnosti pro mazání a při 
nouzovém chodu. Nad +200°C se bez zápachu a zbytků 
odpařuje základní olej, suché mazání do +600 °C.

Č. reg. NSF H1 126583

Černá Teplota použití: max. +600°C Kanystr 5 l
Grafit  Hustota (20°C): 1,04 g/ml Kanystr 25 l
Polyglykol  Viskozita (40°C): 190 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N

OKS 450 Mazivo pro řetězy 
OKS 451* a přilnavé mazivo, 

transparentní

 ISO VG 320
 DIN 51 502: CLP X 320

Pro rychloběžné řetězy a jiné části strojů, které jsou 
vystaveny vysokým tlakům nebo vlivům koroze. 
Extrémní penetrační schopnost. Přilnavé. Otěruvzdorný. 
Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Odolný vodě. 
K mazání ohebných pohonů.

Hnědá-transparentní Teplota použití: -30°C ➝ +200°C Plechovka se štětcem 500 g
Mox-Active Třída NLGI: nelze použít Plechovka 1 l
Zvyšuje přilnavost Hodnota DN (dm x n): nelze použít Kanystr 5 l
Směs syntetických olejů Viskozita základního oleje (40°C): 300 mm2/s Kanystr 25 l
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N Sud 200 l
  Sprej 300 ml*
  Sprej 500 ml*

OKS 600 Víceúčelový olej
OKS 601*

 ISO VG třída 7
 DIN 51 502: C 7 

Nízkoviskózní univerzální olej. Extrémní penetrační 
schopnost. Demontáž zkorodovaných dílů. Dobré 
mazací vlastnosti. Odpuzuje vlhkost. Čištění 
a ošetřování kovových ploch. Chrání elektrické 
kontakty. Pro průmysl, dílnu a hobby.

Světlé barvy Teplota použití: -30°C ➝ +60°C Kanystr 5 l
Minerální olej Viskozita základního oleje (40°C): 7,3 mm2/s Kanystr 25 l
 Test kondenzace vody:  Sud 200 l
 194 hodin při tloušťce vrstvy 9 µm Sprej 400 ml*

Oleje
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OKS 670 Vysoce jakostní mazací 
OKS 671* olej s bílými tuhými 

mazacími látkami

 ISO VG 46
 DIN 51 502: CL F 46

Dlouhodobé mazání částí strojů, které jsou vystaveny 
vysokým tlakům, prachu nebo vlhkosti. Dobrá ochrana 
proti korozi. Ideální pro řetězy v prašném prostředí, 
např. u dopravních systémů, balicích strojů a plnicích 
automatů. Olej na řetězy jízdních kol.

Světlé barvy Teplota použití: -30°C ➝ +80°C Kanystr 5 l
Bílá tuhá maziva Hustota (20°C): 0,90 g/ml Kanystr 25 l
Mox-Active Viskozita (40°C): 42 mm2/s Sud 200 l
Minerální olej Test VKA (přivařovací síla): 3 000 N Sprej 400 ml*

OKS 700 Jemný olej pro 
OKS 701* ošetřování, syntetický

 ISO VG 7
 DIN 51 502: CL X 7

K mazání a ošetřování částí strojů v jemné mechanice. 
Bez pryskyřic a kyselin. Dobré penetrační vlastnosti. 
Velmi dobrá smáčivost. Snášenlivost s plasty. K použití 
u měřicích přístrojů, zámků, v jemné mechanice nebo 
optice.

Světlé barvy Teplota použití: -50°C ➝ +100°C Plechovka 1 l
Polyisobutylen Hustota (20°C): 0,83 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 7 mm2/s Kanystr 25 l
 Test kondenzace vody:  Sud 200 l
 >194 hodin při tloušťce vrstvy 6 µm Sprej 100 ml*
  Sprej 400 ml*

OKS 1000 Silikonové oleje Kluzný a separační prostředek pro plasty a elastomery. 
Také jako tlumičový olej. Neutrální vůči plastům 
a elastomerům a lakům. Široký rozsah teplot použití. 
Velmi dobrá smáčivost povrchu. Bez pryskyřic 
a kyselin. Dodává se ve viskozitách 50 až 5 000 cSt 
(na dotaz).

Světlé barvy Teplota použití: -55°C ➝ +200°C Plechovka 1 kg
Silikonový olej  Hustota (20°C): 0,96 - 0,97 g/ml Kanystr 5 kg
 Viskozita (40°C): 50 - 5 000 mm2/s Kanystr 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 200 kg

Oleje

OLEJE S ADITIVY VYSOKÉ JAKOSTI PRO 
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 670 Vysoce jakostní mazací 
OKS 671* olej s bílými tuhými 

mazacími látkami

 ISO VG 46
 DIN 51 502: CL F 46

Dlouhodobé mazání částí strojů, které jsou vystaveny 
vysokým tlakům, prachu nebo vlhkosti. Dobrá ochrana 
proti korozi. Ideální pro řetězy v prašném prostředí, 
např. u dopravních systémů, balicích strojů a plnicích 
automatů. Olej na řetězy jízdních kol.

Světlé barvy Teplota použití: -30°C ➝ +80°C Kanystr 5 l
Bílá tuhá maziva Hustota (20°C): 0,90 g/ml Kanystr 25 l
Mox-Active Viskozita (40°C): 42 mm2/s Sud 200 l
Minerální olej Test VKA (přivařovací síla): 3 000 N Sprej 400 ml*

OKS 700 Jemný olej pro 
OKS 701* ošetřování, syntetický

 ISO VG 7
 DIN 51 502: CL X 7

K mazání a ošetřování částí strojů v jemné mechanice. 
Bez pryskyřic a kyselin. Dobré penetrační vlastnosti. 
Velmi dobrá smáčivost. Snášenlivost s plasty. K použití 
u měřicích přístrojů, zámků, v jemné mechanice nebo 
optice.

Světlé barvy Teplota použití: -50°C ➝ +100°C Plechovka 1 l
Polyisobutylen Hustota (20°C): 0,83 g/ml Kanystr 5 l
 Viskozita (40°C): 7 mm2/s Kanystr 25 l
 Test kondenzace vody:  Sud 200 l
 >194 hodin při tloušťce vrstvy 6 µm Sprej 100 ml*
  Sprej 400 ml*

OKS 1000 Silikonové oleje Kluzný a separační prostředek pro plasty a elastomery. 
Také jako tlumičový olej. Neutrální vůči plastům 
a elastomerům a lakům. Široký rozsah teplot použití. 
Velmi dobrá smáčivost povrchu. Bez pryskyřic 
a kyselin. Dodává se ve viskozitách 50 až 5 000 cSt 
(na dotaz).

Světlé barvy Teplota použití: -55°C ➝ +200°C Plechovka 1 kg
Silikonový olej  Hustota (20°C): 0,96 - 0,97 g/ml Kanystr 5 kg
 Viskozita (40°C): 50 - 5 000 mm2/s Kanystr 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 200 kg

Oleje
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 403 Speciální tuk při působení 
mořské vody

 DIN 51 502: KP1-2E-20 

Mazání částí strojů vystavených působení vody popř. 
mořské vody. Vynikající ochrana proti korozi. Dokonale 
odolává vodě – mořské vodě. Dobrá přilnavost. 
Osvědčeno v mokrých provozech a v pobřežních 
a mořských oblastech. Tuk pro vodní čerpadla, 
víceúčelový tuk pro lodní provoz.

Světlé barvy Teplota použití: -25°C ➝ +80°C Patrona 400 g
Vysokotlaká aditiva (EP)  Třída NLGI: 1-2 Plechovka 1 kg
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Hobok 5 kg
Vápenaté mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 000 N Sud 180 kg

OKS 404 Tuk pro vysoké výkony 
a teploty

 DIN 51 502: KP2P-30 

Pro mazání valivých a kluzných ložisek zatížených 
vysokým tlakem v širokém rozsahu teplot. Snižuje 
opotřebení. Dobrá odolnost proti tlaku. Dobrá odolnost 
proti vodě. Stabilní z hlediska stárnutí a oxidace. Dobrá 
ochrana proti korozi. Moderní univerzální tuk se širokým 
spektrem použití.

Světlé barvy Teplota použití: -30°C ➝ +150°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP)  Třída NLGI: 2 Patrona 400 g
Polosyntetický olej Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Plechovka 1 kg
Komplexní lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg

OKS 410 Vysokotlaký dlouhodobý 
tuk s MoS2

 DIN 51 502: KPF2K-20 

Dlouhodobé mazání mazacích míst s tlakovým nebo 
rázovým namáháním a také vystavených povětrnosti. 
Dobré vlastnosti při nouzovém chodu. Velmi dobrá 
ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost proti vodě. 
Přilnavý. Pro drsné podmínky např. ve válcovnách, 
u stavebních a zemědělských strojů, v hornictví 
a přístavních provozech.

Šedá Teplota použití: -20°C ➝ +130°C Patrona 400 g
MoS2  Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Mox-Active Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Hobok 5 kg
Minerální olej  Viskozita základního oleje (40°C): 185 mm2/s Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Test VKA (přivařovací síla): 3 600 N Sud 180 kg

OKS 4100 Tuk pro vysoké teploty 
s MoS2

 DIN 51 502: KPF2K-20 

Pro pomaluběžná valivá a kluzná ložiska při velmi 
vysokém a také rázovém zatížení. Dobré kluzné 
vlastnosti díky kluznému filmu MoS2. Velmi dobrá 
ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost vodě i při 
značném náporu vody. Přilnavý. Pro drsné podmínky 
např. u drtičů kamene.

Černá Teplota použití: -20°C ➝ +120°C Patrona 400 g
MoS2, grafit Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Mox-Active  Hodnota DN (dm x n): 50 000 mm/min Hobok 5 kg
Minerální olej  Viskozita základního oleje (40°C): 1 020 mm2/s Hobok 25 kg
Lithio-vápenaté mýdlo Test VKA (přivařovací síla): 4 800 N Sud 180 kg

OKS 416 Tuk pro nízké teploty 
a vysoké rychlosti 

 

 DIN 51 502: KPE2K-50 

Vláčná konzistence i při nízkých teplotách. Dobrá 
ochrana proti opotřebení. Vysoká dynamická 
únosnost. Dobrá ochrana proti korozi. Spolehlivé 
mazání podávacích ústrojí, chladíren, ložisek vřeten 
a obráběcích strojů. Přístrojový tuk.

Biologická odbouratelnost:
CEC-L-33-A93 21 dní > 70 % 

Žlutá  Teplota použití: -50°C ➝ +120°C Plechovka 1 kg
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Polosyntetický olej Hodnota DN (dm x n): 1 000 000 mm/min Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 15 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N

OKS 418 Tuk pro vysoké teploty

 DIN 51 502: KPF2N-20 

Mazání kluzných a valivých ložisek při vysokých 
teplotách. Dlouhodobé mazání mazacích míst 
vystavených vysokým teplotám. Dobrá ochrana proti 
opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. 
Hospodárný tuk pro horká ložiska bez bodu skápnutí.

Šedočerná Teplota použití: -20°C ➝ +160°C Plechovka 1 kg
MoS2  Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Grafit Hodnota DN (dm x n): 400 000 mm/min Hobok 25 kg
Vysokotlaká aditiva (EP)  Viskozita základního oleje (40°C): 220 mm2/s Sud 180 kg
Minerální olej  Test VKA (přivařovací síla): 1 700 N
Bentonit

OKS 420 Víceúčelový tuk pro 
vysoké teploty

 DIN 51 502: KP1-2P-10 

Pro pomaluběžná valivá a kluzná ložiska, převodovky 
a řetězy při vysokých teplotách, rázovém nebo 
tlakovém zatížení nebo vystavených účinkům vody. 
Extrémní odolnost proti rázům a tlaku. Dobrá ochrana 
proti opotřebení. Přilnavý. Univerzálně použitelný při 
zvýšených požadavcích. 

Tmavě zelená Teplota použití: -10°C ➝ +160°C 120 cm3 patrona CL 
Mox-Active  Třída NLGI: 1-2 Patrona 400 g
Minerální olej  Dodává se také jako tekutý tuk (NLGI 00) Plechovka 1 kg
Polymerová močovina  Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 460 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Sud 180 kg
 

OKS 4200 Syntetický ložiskový tuk 
pro vysoké teploty s MoS2

 
 DIN 51 502: KHCF2R-10 

Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při 
vysokých teplotách. Extrémní odolnost proti rázům 
a tlaku. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Zaručená 
účinnost v širokém rozsahu teplot. U ventilátorů, 
dmychadel, autoklávů, sušicích pecí, zařízení v hutních 
provozech a ocelárnách.

Černá Teplota použití: -10°C ➝ +180°C Patrona 400 g
MoS2  Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Mox-Active Hodnota DN (dm x n): 400 000 mm/min Hobok 5 kg
Polosyntetický olej  Viskozita základního oleje (40°C): 220 mm2/s Hobok 25 kg
Bentonit  Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Sud 180 kg

NÁROČNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

TUKY PRO DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ PŘI 

Tuky
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 403 Speciální tuk při působení 
mořské vody

 DIN 51 502: KP1-2E-20 

Mazání částí strojů vystavených působení vody popř. 
mořské vody. Vynikající ochrana proti korozi. Dokonale 
odolává vodě – mořské vodě. Dobrá přilnavost. 
Osvědčeno v mokrých provozech a v pobřežních 
a mořských oblastech. Tuk pro vodní čerpadla, 
víceúčelový tuk pro lodní provoz.

Světlé barvy Teplota použití: -25°C ➝ +80°C Patrona 400 g
Vysokotlaká aditiva (EP)  Třída NLGI: 1-2 Plechovka 1 kg
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Hobok 5 kg
Vápenaté mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 000 N Sud 180 kg

OKS 404 Tuk pro vysoké výkony 
a teploty

 DIN 51 502: KP2P-30 

Pro mazání valivých a kluzných ložisek zatížených 
vysokým tlakem v širokém rozsahu teplot. Snižuje 
opotřebení. Dobrá odolnost proti tlaku. Dobrá odolnost 
proti vodě. Stabilní z hlediska stárnutí a oxidace. Dobrá 
ochrana proti korozi. Moderní univerzální tuk se širokým 
spektrem použití.

Světlé barvy Teplota použití: -30°C ➝ +150°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP)  Třída NLGI: 2 Patrona 400 g
Polosyntetický olej Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Plechovka 1 kg
Komplexní lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg

OKS 410 Vysokotlaký dlouhodobý 
tuk s MoS2

 DIN 51 502: KPF2K-20 

Dlouhodobé mazání mazacích míst s tlakovým nebo 
rázovým namáháním a také vystavených povětrnosti. 
Dobré vlastnosti při nouzovém chodu. Velmi dobrá 
ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost proti vodě. 
Přilnavý. Pro drsné podmínky např. ve válcovnách, 
u stavebních a zemědělských strojů, v hornictví 
a přístavních provozech.

Šedá Teplota použití: -20°C ➝ +130°C Patrona 400 g
MoS2  Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Mox-Active Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Hobok 5 kg
Minerální olej  Viskozita základního oleje (40°C): 185 mm2/s Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Test VKA (přivařovací síla): 3 600 N Sud 180 kg

OKS 4100 Tuk pro vysoké teploty 
s MoS2

 DIN 51 502: KPF2K-20 

Pro pomaluběžná valivá a kluzná ložiska při velmi 
vysokém a také rázovém zatížení. Dobré kluzné 
vlastnosti díky kluznému filmu MoS2. Velmi dobrá 
ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost vodě i při 
značném náporu vody. Přilnavý. Pro drsné podmínky 
např. u drtičů kamene.

Černá Teplota použití: -20°C ➝ +120°C Patrona 400 g
MoS2, grafit Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Mox-Active  Hodnota DN (dm x n): 50 000 mm/min Hobok 5 kg
Minerální olej  Viskozita základního oleje (40°C): 1 020 mm2/s Hobok 25 kg
Lithio-vápenaté mýdlo Test VKA (přivařovací síla): 4 800 N Sud 180 kg

OKS 416 Tuk pro nízké teploty 
a vysoké rychlosti 

 

 DIN 51 502: KPE2K-50 

Vláčná konzistence i při nízkých teplotách. Dobrá 
ochrana proti opotřebení. Vysoká dynamická 
únosnost. Dobrá ochrana proti korozi. Spolehlivé 
mazání podávacích ústrojí, chladíren, ložisek vřeten 
a obráběcích strojů. Přístrojový tuk.

Biologická odbouratelnost:
CEC-L-33-A93 21 dní > 70 % 

Žlutá  Teplota použití: -50°C ➝ +120°C Plechovka 1 kg
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Polosyntetický olej Hodnota DN (dm x n): 1 000 000 mm/min Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 15 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N

OKS 418 Tuk pro vysoké teploty

 DIN 51 502: KPF2N-20 

Mazání kluzných a valivých ložisek při vysokých 
teplotách. Dlouhodobé mazání mazacích míst 
vystavených vysokým teplotám. Dobrá ochrana proti 
opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. 
Hospodárný tuk pro horká ložiska bez bodu skápnutí.

Šedočerná Teplota použití: -20°C ➝ +160°C Plechovka 1 kg
MoS2  Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Grafit Hodnota DN (dm x n): 400 000 mm/min Hobok 25 kg
Vysokotlaká aditiva (EP)  Viskozita základního oleje (40°C): 220 mm2/s Sud 180 kg
Minerální olej  Test VKA (přivařovací síla): 1 700 N
Bentonit

OKS 420 Víceúčelový tuk pro 
vysoké teploty

 DIN 51 502: KP1-2P-10 

Pro pomaluběžná valivá a kluzná ložiska, převodovky 
a řetězy při vysokých teplotách, rázovém nebo 
tlakovém zatížení nebo vystavených účinkům vody. 
Extrémní odolnost proti rázům a tlaku. Dobrá ochrana 
proti opotřebení. Přilnavý. Univerzálně použitelný při 
zvýšených požadavcích. 

Tmavě zelená Teplota použití: -10°C ➝ +160°C 120 cm3 patrona CL 
Mox-Active  Třída NLGI: 1-2 Patrona 400 g
Minerální olej  Dodává se také jako tekutý tuk (NLGI 00) Plechovka 1 kg
Polymerová močovina  Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 460 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Sud 180 kg
 

OKS 4200 Syntetický ložiskový tuk 
pro vysoké teploty s MoS2

 
 DIN 51 502: KHCF2R-10 

Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při 
vysokých teplotách. Extrémní odolnost proti rázům 
a tlaku. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Zaručená 
účinnost v širokém rozsahu teplot. U ventilátorů, 
dmychadel, autoklávů, sušicích pecí, zařízení v hutních 
provozech a ocelárnách.

Černá Teplota použití: -10°C ➝ +180°C Patrona 400 g
MoS2  Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Mox-Active Hodnota DN (dm x n): 400 000 mm/min Hobok 5 kg
Polosyntetický olej  Viskozita základního oleje (40°C): 220 mm2/s Hobok 25 kg
Bentonit  Test VKA (přivařovací síla): 2 600 N Sud 180 kg

Tuky
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 422 Univerzální tuk pro 
dlouhodobé mazání

 DIN 51 502: KPHC2R-40 

Pro valivá a kluzná ložiska a vřetena při extrémních 
teplotách nebo vysokých rychlostech. Extrémní 
odolnost proti rázům a tlaku. Velmi dobrá ochrana proti 
opotřebení. Dlouhé intervaly domazávání. Použití mimo 
rozsah normálního provozu. Mazání vřeten obráběcích 
strojů.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +180°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Patrona 400 g
Polyalfaolefin (PAO)  Hodnota DN (dm x n): 800 000 mm/min Plechovka 1 kg
Baryové komplexní mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 50 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 4 000 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg
  

OKS 4220 Ložiskový tuk pro vysoké 
teploty

 DIN 51 502: KFFK2U-20 

Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek. 
Vynikající odolnost vůči teplotě. Velmi dobrá odolnost 
vůči médiím. Vynikající snášenlivost vůči plastům 
a elastomerům. Velmi dobrá odolnost vůči vodě a vodní 
páře. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.

Č. reg. NSF H1 124380

Bílá  Teplota použití: -20°C ➝ +280°C Tuba 100 g
PTFE Třída NLGI: 2 Patrona 800 g
Perfluorpolyeter (PFPE) Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Plechovka 500 g
 Viskozita základního oleje (40°C): 510 mm2/s Plechovka 1 kg
 Test VKA (přivařovací síla): >10 000 N Hobok 5 kg
  Hobok 25 kg
  Sud 180 kg

OKS 4230 Mazivo pro vysokotlaké 
kyslíkové armatury

 DIN 51 502: MFFK2U-60 

Mazivo pro armatury, které přicházejí do styku 
s kyslíkem při vysokých tlacích a teplotách. Mazivo pro 
chemická zařízení a přístroje. Velmi dobrá odolnost 
vůči médiím. Vynikající snášenlivost vůči plastům 
a elastomerům. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. 
Mazivo pro kyslíkové armatury

Č. reg. NSF H1 135755
Kyslíková technika 
DIN EN 1797:2002-02; zkušební 
zpráva BAM, list č. 6123/97 II-5259 I 

Bílá Teplota použití: -60°C ➝ +260°C Plechovka 1 kg
PTFE Třída NLGI: 2
Perfluorpolyeter (PFPE) Hodnota DN (dm x n): nelze použít
 Viskozita základního oleje (40°C): 300 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 4 000 N

OKS 424 Syntetický tuk pro vysoké 
teploty

 DIN 51 502: KHC1-2S-30 

Pro valivá a kluzná ložiska při vysokých teplotách 
nebo vysokém zatížení. Dobrá odolnost vůči teplotě. 
Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. Velmi dobrá 
odolnost proti agresivních vlivům prostředí. Mazání 
spalinových ventilátorů.

Krémové barvy Teplota použití: -30°C ➝ +200°C Patrona 400 g
Polyalfaolefin (PAO) Třída NLGI: 1-2 Plechovka 1 kg
Polymerovaná pryskyřice Hodnota DN (dm x n): 200 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 410 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 300 N Sud 180 kg

OKS 4240 Speciální tuk pro 
vyhazovací kolíky

 DIN 51 502: MFFK2U-20 

Mazání vyhazovacích kolíků v průmyslu zpracování 
plastů. Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek 
při extrémně vysokých teplotách a pomalém pohybu, 
agresivních médií a kritických plastů nebo elastomerů. 
Vynikající odolnost vůči teplotě.

Bílá Teplota použití: -20°C ➝ +300°C Plechovka 1 kg
PTFE Třída NLGI: 2
Perfluorpolyeter (PFPE) Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min
Anorganické zahušťovadlo Viskozita základního oleje (40°C): 440 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 4 800 N

OKS 425 Syntetický tuk pro 
dlouhodobé použití

 DIN 51 502: KPHC2K-50L 

Dlouhodobé mazání nebo mazání na celou dobu 
životnosti u částí strojů, které jsou vystaveny vysokým 
tlakům a vysokým teplotám. Velmi dobrá ochrana proti 
opotřebení. Pro vysoké rychlosti. Dobrá odolnost vůči 
teplotě. Mazivo pro ložiska vřeten.

Béžová  Teplota použití: -50°C ➝ +130°C Patrona 400 g
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO)  Hodnota DN (dm x n): 1 000 000 mm/min Hobok 5 kg
Speciální vápenaté mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 30 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 400 N

OKS 427 Tuk pro převodovky 
a ložiska

 DIN 51 502: GP0/00P-10

Pro relativně pomaluběžné převodovky jako alternativa 
k olejovému mazání. Mazání hnacích a dopravních 
řetězů, valivých a kluzných ložisek. Pro vysoké tlaky 
a také při rázovém zatížení. Minimalizuje ztráty únikem 
ve srovnání s olejovým mazáním. Velmi dobrá ochrana 
proti opotřebení.

Zelená  Teplota použití: -15°C ➝ +160°C Plechovka 1 kg
Polosyntetický olej Třída NLGI: 0-00 Hobok 5 kg
Polymerová močovina Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 460 mm2/s 
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 428 Převodový tekutý tuk, 
syntetický

 DIN 51 502: GPPG00K-40 

Pro převodovky s vysokým zatížením vystavených 
působení atmosféry anebo nízkým teplotám, a rovněž 
pro šikmo nebo svisle uložené hřídele, a to také u 
provedení převodovek, které nejsou olejotěsné.
Pro kluzná ložiska  s malou vůlí nebo při vysokých 
rychlostech. Pro vysoké tlaky a rázové zatížení.

Hnědá  Teplota použití: -30°C ➝ +120°C Plechovka 1 kg
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 00 Hobok 5 kg
Polyglykol  Hodnota DN (dm x n): 600 000 mm/min Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 120 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 000 N

NÁROČNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

TUKY PRO DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ PŘI 

Tuky
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 422 Univerzální tuk pro 
dlouhodobé mazání

 DIN 51 502: KPHC2R-40 

Pro valivá a kluzná ložiska a vřetena při extrémních 
teplotách nebo vysokých rychlostech. Extrémní 
odolnost proti rázům a tlaku. Velmi dobrá ochrana proti 
opotřebení. Dlouhé intervaly domazávání. Použití mimo 
rozsah normálního provozu. Mazání vřeten obráběcích 
strojů.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +180°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Patrona 400 g
Polyalfaolefin (PAO)  Hodnota DN (dm x n): 800 000 mm/min Plechovka 1 kg
Baryové komplexní mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 50 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 4 000 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg
  

OKS 4220 Ložiskový tuk pro vysoké 
teploty

 DIN 51 502: KFFK2U-20 

Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek. 
Vynikající odolnost vůči teplotě. Velmi dobrá odolnost 
vůči médiím. Vynikající snášenlivost vůči plastům 
a elastomerům. Velmi dobrá odolnost vůči vodě a vodní 
páře. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.

Č. reg. NSF H1 124380

Bílá  Teplota použití: -20°C ➝ +280°C Tuba 100 g
PTFE Třída NLGI: 2 Patrona 800 g
Perfluorpolyeter (PFPE) Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Plechovka 500 g
 Viskozita základního oleje (40°C): 510 mm2/s Plechovka 1 kg
 Test VKA (přivařovací síla): >10 000 N Hobok 5 kg
  Hobok 25 kg
  Sud 180 kg

OKS 4230 Mazivo pro vysokotlaké 
kyslíkové armatury

 DIN 51 502: MFFK2U-60 

Mazivo pro armatury, které přicházejí do styku 
s kyslíkem při vysokých tlacích a teplotách. Mazivo pro 
chemická zařízení a přístroje. Velmi dobrá odolnost 
vůči médiím. Vynikající snášenlivost vůči plastům 
a elastomerům. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. 
Mazivo pro kyslíkové armatury

Č. reg. NSF H1 135755
Kyslíková technika 
DIN EN 1797:2002-02; zkušební 
zpráva BAM, list č. 6123/97 II-5259 I 

Bílá Teplota použití: -60°C ➝ +260°C Plechovka 1 kg
PTFE Třída NLGI: 2
Perfluorpolyeter (PFPE) Hodnota DN (dm x n): nelze použít
 Viskozita základního oleje (40°C): 300 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 4 000 N

OKS 424 Syntetický tuk pro vysoké 
teploty

 DIN 51 502: KHC1-2S-30 

Pro valivá a kluzná ložiska při vysokých teplotách 
nebo vysokém zatížení. Dobrá odolnost vůči teplotě. 
Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. Velmi dobrá 
odolnost proti agresivních vlivům prostředí. Mazání 
spalinových ventilátorů.

Krémové barvy Teplota použití: -30°C ➝ +200°C Patrona 400 g
Polyalfaolefin (PAO) Třída NLGI: 1-2 Plechovka 1 kg
Polymerovaná pryskyřice Hodnota DN (dm x n): 200 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 410 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 300 N Sud 180 kg

OKS 4240 Speciální tuk pro 
vyhazovací kolíky

 DIN 51 502: MFFK2U-20 

Mazání vyhazovacích kolíků v průmyslu zpracování 
plastů. Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek 
při extrémně vysokých teplotách a pomalém pohybu, 
agresivních médií a kritických plastů nebo elastomerů. 
Vynikající odolnost vůči teplotě.

Bílá Teplota použití: -20°C ➝ +300°C Plechovka 1 kg
PTFE Třída NLGI: 2
Perfluorpolyeter (PFPE) Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min
Anorganické zahušťovadlo Viskozita základního oleje (40°C): 440 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 4 800 N

OKS 425 Syntetický tuk pro 
dlouhodobé použití

 DIN 51 502: KPHC2K-50L 

Dlouhodobé mazání nebo mazání na celou dobu 
životnosti u částí strojů, které jsou vystaveny vysokým 
tlakům a vysokým teplotám. Velmi dobrá ochrana proti 
opotřebení. Pro vysoké rychlosti. Dobrá odolnost vůči 
teplotě. Mazivo pro ložiska vřeten.

Béžová  Teplota použití: -50°C ➝ +130°C Patrona 400 g
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO)  Hodnota DN (dm x n): 1 000 000 mm/min Hobok 5 kg
Speciální vápenaté mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 30 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 400 N

OKS 427 Tuk pro převodovky 
a ložiska

 DIN 51 502: GP0/00P-10

Pro relativně pomaluběžné převodovky jako alternativa 
k olejovému mazání. Mazání hnacích a dopravních 
řetězů, valivých a kluzných ložisek. Pro vysoké tlaky 
a také při rázovém zatížení. Minimalizuje ztráty únikem 
ve srovnání s olejovým mazáním. Velmi dobrá ochrana 
proti opotřebení.

Zelená  Teplota použití: -15°C ➝ +160°C Plechovka 1 kg
Polosyntetický olej Třída NLGI: 0-00 Hobok 5 kg
Polymerová močovina Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 460 mm2/s 
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 428 Převodový tekutý tuk, 
syntetický

 DIN 51 502: GPPG00K-40 

Pro převodovky s vysokým zatížením vystavených 
působení atmosféry anebo nízkým teplotám, a rovněž 
pro šikmo nebo svisle uložené hřídele, a to také u 
provedení převodovek, které nejsou olejotěsné.
Pro kluzná ložiska  s malou vůlí nebo při vysokých 
rychlostech. Pro vysoké tlaky a rázové zatížení.

Hnědá  Teplota použití: -30°C ➝ +120°C Plechovka 1 kg
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 00 Hobok 5 kg
Polyglykol  Hodnota DN (dm x n): 600 000 mm/min Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 120 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 000 N

Tuky
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OKS 432 Tuk pro horká ložiska

 DIN 51 502: KP2R-20 

Pro valivá a kluzná ložiska, závitová vřetena a podobné 
části strojů pracujících při vysokém zatížení a vysokých 
teplotách. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. 
Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá odolnost 
proti tlaku. Zachování mazacího účinku i při vysokých 
teplotách.

Hnědá  Teplota použití: -25°C ➝ +190°C Patrona 400 g
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 200 000 mm/min Hobok 5 kg
Hliníkové komplexní mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 230 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Sud 180 kg

OKS 433 Dlouhodobý tuk pro 
vysoké tlaky

 DIN 51 502: KP2K-20  

Pro kluzná a valivá ložiska při vysokých tlacích. 
Aplikace vysokotlakých aditiv (EP). Dobrá ochrana proti 
opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Pro 
vysoce zatížená válečková a kuželíková ložiska např. 
u válcovacích tratí, zařízení pro stříhání za tepla a za 
studena, kameny kulis a vřetena.

Béžová Teplota použití: -20°C ➝ +120°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2  Patrona 400 g
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Plechovka 1 kg
Lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 185 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg
  

OKS 464 Elektricky vodivý tuk pro 
valivá ložiska.

 DIN 51 502: MEHC2N-40 

Speciální tuk pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných 
ložisek zabraňující vytváření elektrického náboje. Dobrá 
odolnost proti oxidaci a stárnutí u valivých ložisek. Pro 
ložiska v elektromotorech, zařízeních pro výrobu fólií, 
strojů pro potisk fólií atd.

Černá Teplota použití: -40°C ➝ +140°C Patrona 400 g
Uhlík Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Směs syntetických olejů Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Hobok 5 kg
Speciální lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 65 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít
 Měrný elektrický odpor: max. 20 000 Ω*cm

OKS 468 Mazivo pro plasty 
a elastomery

Slouží k mazání a těsnění dvojic plast/plast a kov/plast. 
Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty, snáší EPDM. 
Bez silikonu. Přilnavé. Nijak neovlivňuje kvalitativní 
vlastnosti pivní pěny. Neutrální po stránce chuti 
a zápachu.

Č. reg. NSF H1 135591
Schváleno BPV Weihenstephan

Světlé barvy  Teplota použití: -25°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO)  Třída NLGI: nelze použít Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 1 500 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 469 Mazivo pro plasty 
a elastomery

Slouží k mazání a těsnění dvojic plast/plast a kov/plast. 
Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty. Bez silikonu. 
Přilnavé. Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní 
pěny. Neutrální po stránce chuti a zápachu.

Č. reg. NSF H1 131380
Schváleno BPV Weihenstephan

Bezbarvý - transparentní Teplota použití: -40°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO) Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 400 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 470 Bílý všestranný tuk 
vysoké jakosti (také 
pro potravinářské 
technologie)

 DIN 51 502: KF2K-30 

Pro valivá a kluzná ložiska, vřetena a kluzná vedení 
s vysokým zatížením v případech, kdy jsou tmavá 
maziva nepoužitelná. Dobré tlakové vlastnosti. Snižuje 
opotřebení. Stabilní vůči stárnutí a oxidaci. Odolný vodě. 
Hygienicky nezávadný.

Č. reg. NSF H2 137707

Světle béžová Teplota použití: -30°C ➝ +120°C Tuba 100 g
Bílá tuhá maziva Třída NLGI: 2  Patrona 400 g
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Plechovka 1 kg
Lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): cca 110 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 600 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg

OKS 472 Tuk pro nízké teploty pro 
potravinářské technologie

 DIN 51 502: KHC1K-40 

Pro valivá a kluzná ložiska při malých vůlích v uložení 
a vysokých otáčkách, při nízkých teplotách a rovněž při 
malých setrvačných momentech. Účinnost mazacího 
filmu do -70°C. Zmírňuje opotřebení. Dobrá odolnost 
z hlediska stárnutí a oxidace. Pro ložiska v chladírnách, 
výrobnách ledu atd.

Č. reg. NSF H1 135749

Bílá  Teplota použití: -45°C ➝ +120°C Patrona 400 g
Směs syntetických olejů Třída NLGI: 1 Plechovka 1 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Hodnota DN (dm x n): 800 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 30 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 180 kg

OKS 474 Tekutý tuk (také 
pro potravinářské 
technologie)

 DIN 51 502: KE0P-20 

Pro vysoce namáhané části strojů. Zmírňuje opotřebení. 
Dobrá ochrana proti korozi. Dobrá přilnavost. Dobrá 
odolnost z hlediska stárnutí a oxidace. Biologicky 
odbouratelný. Dobře plnitelný tekutý tuk. Pro ložiska u 
plnicích a balicích strojů.

Světlé barvy  Teplota použití: -20°C ➝ +160°C Plechovka 1 kg
Ester  Třída NLGI: 0 Hobok 5 kg
Polymerová močovina  Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 130 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 400 N

NÁROČNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Tuky

TUKY PRO DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ PŘI 
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OKS 432 Tuk pro horká ložiska

 DIN 51 502: KP2R-20 

Pro valivá a kluzná ložiska, závitová vřetena a podobné 
části strojů pracujících při vysokém zatížení a vysokých 
teplotách. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. 
Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá odolnost 
proti tlaku. Zachování mazacího účinku i při vysokých 
teplotách.

Hnědá  Teplota použití: -25°C ➝ +190°C Patrona 400 g
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 200 000 mm/min Hobok 5 kg
Hliníkové komplexní mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 230 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 800 N Sud 180 kg

OKS 433 Dlouhodobý tuk pro 
vysoké tlaky

 DIN 51 502: KP2K-20  

Pro kluzná a valivá ložiska při vysokých tlacích. 
Aplikace vysokotlakých aditiv (EP). Dobrá ochrana proti 
opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Pro 
vysoce zatížená válečková a kuželíková ložiska např. 
u válcovacích tratí, zařízení pro stříhání za tepla a za 
studena, kameny kulis a vřetena.

Béžová Teplota použití: -20°C ➝ +120°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP) Třída NLGI: 2  Patrona 400 g
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Plechovka 1 kg
Lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 185 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg
  

OKS 464 Elektricky vodivý tuk pro 
valivá ložiska.

 DIN 51 502: MEHC2N-40 

Speciální tuk pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných 
ložisek zabraňující vytváření elektrického náboje. Dobrá 
odolnost proti oxidaci a stárnutí u valivých ložisek. Pro 
ložiska v elektromotorech, zařízeních pro výrobu fólií, 
strojů pro potisk fólií atd.

Černá Teplota použití: -40°C ➝ +140°C Patrona 400 g
Uhlík Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Směs syntetických olejů Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Hobok 5 kg
Speciální lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 65 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít
 Měrný elektrický odpor: max. 20 000 Ω*cm

OKS 468 Mazivo pro plasty 
a elastomery

Slouží k mazání a těsnění dvojic plast/plast a kov/plast. 
Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty, snáší EPDM. 
Bez silikonu. Přilnavé. Nijak neovlivňuje kvalitativní 
vlastnosti pivní pěny. Neutrální po stránce chuti 
a zápachu.

Č. reg. NSF H1 135591
Schváleno BPV Weihenstephan

Světlé barvy  Teplota použití: -25°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO)  Třída NLGI: nelze použít Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 1 500 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 469 Mazivo pro plasty 
a elastomery

Slouží k mazání a těsnění dvojic plast/plast a kov/plast. 
Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty. Bez silikonu. 
Přilnavé. Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní 
pěny. Neutrální po stránce chuti a zápachu.

Č. reg. NSF H1 131380
Schváleno BPV Weihenstephan

Bezbarvý - transparentní Teplota použití: -40°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO) Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 400 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 470 Bílý všestranný tuk 
vysoké jakosti (také 
pro potravinářské 
technologie)

 DIN 51 502: KF2K-30 

Pro valivá a kluzná ložiska, vřetena a kluzná vedení 
s vysokým zatížením v případech, kdy jsou tmavá 
maziva nepoužitelná. Dobré tlakové vlastnosti. Snižuje 
opotřebení. Stabilní vůči stárnutí a oxidaci. Odolný vodě. 
Hygienicky nezávadný.

Č. reg. NSF H2 137707

Světle béžová Teplota použití: -30°C ➝ +120°C Tuba 100 g
Bílá tuhá maziva Třída NLGI: 2  Patrona 400 g
Minerální olej  Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Plechovka 1 kg
Lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): cca 110 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 3 600 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg

OKS 472 Tuk pro nízké teploty pro 
potravinářské technologie

 DIN 51 502: KHC1K-40 

Pro valivá a kluzná ložiska při malých vůlích v uložení 
a vysokých otáčkách, při nízkých teplotách a rovněž při 
malých setrvačných momentech. Účinnost mazacího 
filmu do -70°C. Zmírňuje opotřebení. Dobrá odolnost 
z hlediska stárnutí a oxidace. Pro ložiska v chladírnách, 
výrobnách ledu atd.

Č. reg. NSF H1 135749

Bílá  Teplota použití: -45°C ➝ +120°C Patrona 400 g
Směs syntetických olejů Třída NLGI: 1 Plechovka 1 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Hodnota DN (dm x n): 800 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 30 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 180 kg

OKS 474 Tekutý tuk (také 
pro potravinářské 
technologie)

 DIN 51 502: KE0P-20 

Pro vysoce namáhané části strojů. Zmírňuje opotřebení. 
Dobrá ochrana proti korozi. Dobrá přilnavost. Dobrá 
odolnost z hlediska stárnutí a oxidace. Biologicky 
odbouratelný. Dobře plnitelný tekutý tuk. Pro ložiska u 
plnicích a balicích strojů.

Světlé barvy  Teplota použití: -20°C ➝ +160°C Plechovka 1 kg
Ester  Třída NLGI: 0 Hobok 5 kg
Polymerová močovina  Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 130 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 400 N

Tuky
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 475 Vysoce jakostní tuk 
(také pro potravinářské 
technologie)

 DIN 51 502: KFHC2K-60 

Pro ložiska s malou vůlí a vysokými otáčkami, při 
nízkých a vysokých teplotách a rovněž ložiska s nízkými 
setrvačnými momenty. Dobrá ochrana proti opotřebení 
díky PTFE. Pro rychloběžná ložiska v textilním 
průmyslu a u plnicích a balicích strojů. Mazání dílů ze 
sklolaminátu.

Č. reg. NSF H2 137708

Béžová Teplota použití: -60°C ➝ +120°C Patrona 400 g
PTFE Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO) Hodnota DN (dm x n): 1 000 000 mm/min Hobok 5 kg
Lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): cca 30 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 000 N Sud 170 kg

OKS 477 Tuk pro kohouty 
v potravinářské 
technologii

 DIN 51 502: MHC3N-10

Těsnicí mazání přizpůsobených kluzných ploch. Mazání 
plastů a elastomerů. Mazání pomaluběžných ložisek. 
Přilnavý, dobře těsnící. Odolává vodě a vodní páře. 
Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní pěny. Tuk 
pro kohouty a těsnění.

Č. reg. NSF H1 135750  
Schváleno BPV Weihenstephan

Světle hnědá Teplota použití: -10°C ➝ +140°C Tuba 100 g
Polyalfaolefin (PAO) Třída NLGI: 3 Plechovka 1 kg
Silikát  Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 1 600 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 478 Přilnavý tuk pro 
potravinářské technologie

 DIN 51 502: K2N-20 

Zmírňuje opotřebení. Přilnavý. Odolává vodě a vodní 
páře. Transparentní. Fyziologicky nezávadný. v případě, 
že jsou běžné víceúčelové tuky smývány nebo stírány. 
Mazání armatur nebo strojů v mlékárnách, pivovarech, 
jatkách, pekárnách atd.

Č. reg. NSF H1 129960

Světlé barvy  Teplota použití: -20°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
Bílý olej Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 67 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 479 Tuk pro vysoké teploty pro 
potravinářské technologie

 DIN 51 502: KPFHC1P-20 

Zmírňuje opotřebení. Velmi dobrá odolnost proti 
tlaku. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá 
přilnavost. Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. 
Odolává vodě a vodní páře. Pro všechny oblasti 
potravinářského, nápojového a farmaceutického 
průmyslu.

Č. reg NSF H1 135675 

Světlé barvy Teplota použití: -25°C ➝ +160°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP)  Třída NLGI: 1 Patrona 400 g
Polyalfaolefin (PAO) Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Plechovka 1 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 400 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 200 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg
  

OKS 490 Tuk pro ozubená kola, 
k nástřiku

 DIN 51 502: OGPF0S-30

Pro převodovky s vysokými tlaky a vysokými 
obvodovými rychlostmi. Mazání vedení, kluzných 
lišt, dopravních řetězů a drátěných lan. Velmi dobrá 
odolnost vůči tlakovému namáhání díky vysokotlakým 
aditivům a pevným mazacím látkám. Ochrana boků 
zubů i při dlouhých intervalech domazávání.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +220°C Plechovka 1 kg
Grafit (ultrajemný) Třída NLGI: 0 Hobok 5 kg
Vysokotlaká aditiva (EP)  Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Minerální olej  Viskozita základního oleje (40°C): 1 000 mm2/s Sud 180 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Test VKA (přivařovací síla): cca 6 500 N

OKS 495 Přilnavé mazivo

 DIN 51 502: OGPF1S-30 

Základní ošetření vysoce zatížených boků zubů 
a kluzných ploch. Záběhové mazání k zabránění 
poškození u nově montovaných ozubených kol 
a kluzných částí. Velmi dobrá odolnost proti tlaku. 
Mazání zdvihacích vřeten u motorových vozidel 
a kolejových vozidel. Mazání ozubených tyčí u 
dopravních zařízení.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +200°C Plechovka 1 kg
Grafit  Třída NLGI: 1 Hobok 5 kg
Vysokotlaká aditiva (EP) Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Minerální olej Viskozita základního oleje (40°C): 500 mm2/s Sud 180 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Test VKA (přivařovací síla): 4 200 N

OKS 1110 Víceúčelový silikonový 
OKS 1111* tuk
 

 DIN 51 502: MSI3S-40

Pro armatury, těsnění a plastové díly. Odolnost vůči 
médiím. Velmi dobrá snášenlivost s plasty. Žádné 
vysychání nebo rozmazávání. Neutrální po stránce chuti 
a zápachu. Přilnavý. Silikonový tuk s mnohostranným 
použitím a rovněž v potravinářské technologii.

OKS 1110: Č. reg. NSF H1 124381 
Pivní pěna; těsnění KTW D2
DVGW DIN EN 337
Č. reg. NG-5162BL0482

Transparentní Teplota použití: -40°C ➝ +200°C Tuba 10 g
Silikonový olej Třída NLGI: 3 Tuba 100 g
Anorganické zahušťovadlo (jiné třídy konzistence na dotaz) Patrona 400 g
 Hodnota DN (dm x n): nelze použít Plechovka 500 g
 Viskozita základního oleje (40°C): 9 500 mm2/s Hobok 5 kg, 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 180 kg
  Sprej 500 ml*

OKS 1112 Silikonový tuk pro 
vakuové kohouty

 DIN 51 502: MSI4S-40 

Pro šoupátka a kohouty. Velmi dobrá odolnost vůči 
médiím, např. proti studené a horké vodě, acetonu, 
etanolu, etylenglykolu, glycerinu a metanolu. 
Silně přilnavý těsnící. Použití u vakuových zařízení 
a laboratorních přístrojů v případě, že je konzistence 
jiných silikonových tuků nedostatečná.

Transparentní  Teplota použití: -40°C ➝ +200°C Plechovka 500 g
Silikonový olej Třída NLGI: 4 Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): nelze použít
 Ztráta odpařením (24h/200°C): <2,0 hmotn. % 
 

NÁROČNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Tuky

TUKY PRO DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ PŘI 
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 475 Vysoce jakostní tuk 
(také pro potravinářské 
technologie)

 DIN 51 502: KFHC2K-60 

Pro ložiska s malou vůlí a vysokými otáčkami, při 
nízkých a vysokých teplotách a rovněž ložiska s nízkými 
setrvačnými momenty. Dobrá ochrana proti opotřebení 
díky PTFE. Pro rychloběžná ložiska v textilním 
průmyslu a u plnicích a balicích strojů. Mazání dílů ze 
sklolaminátu.

Č. reg. NSF H2 137708

Béžová Teplota použití: -60°C ➝ +120°C Patrona 400 g
PTFE Třída NLGI: 2 Plechovka 1 kg
Polyalfaolefin (PAO) Hodnota DN (dm x n): 1 000 000 mm/min Hobok 5 kg
Lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): cca 30 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 000 N Sud 170 kg

OKS 477 Tuk pro kohouty 
v potravinářské 
technologii

 DIN 51 502: MHC3N-10

Těsnicí mazání přizpůsobených kluzných ploch. Mazání 
plastů a elastomerů. Mazání pomaluběžných ložisek. 
Přilnavý, dobře těsnící. Odolává vodě a vodní páře. 
Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní pěny. Tuk 
pro kohouty a těsnění.

Č. reg. NSF H1 135750  
Schváleno BPV Weihenstephan

Světle hnědá Teplota použití: -10°C ➝ +140°C Tuba 100 g
Polyalfaolefin (PAO) Třída NLGI: 3 Plechovka 1 kg
Silikát  Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 1 600 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 478 Přilnavý tuk pro 
potravinářské technologie

 DIN 51 502: K2N-20 

Zmírňuje opotřebení. Přilnavý. Odolává vodě a vodní 
páře. Transparentní. Fyziologicky nezávadný. v případě, 
že jsou běžné víceúčelové tuky smývány nebo stírány. 
Mazání armatur nebo strojů v mlékárnách, pivovarech, 
jatkách, pekárnách atd.

Č. reg. NSF H1 129960

Světlé barvy  Teplota použití: -20°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
Bílý olej Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Hodnota DN (dm x n): 500 000 mm/min Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 67 mm2/s Sud 180 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 479 Tuk pro vysoké teploty pro 
potravinářské technologie

 DIN 51 502: KPFHC1P-20 

Zmírňuje opotřebení. Velmi dobrá odolnost proti 
tlaku. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá 
přilnavost. Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. 
Odolává vodě a vodní páře. Pro všechny oblasti 
potravinářského, nápojového a farmaceutického 
průmyslu.

Č. reg NSF H1 135675 

Světlé barvy Teplota použití: -25°C ➝ +160°C 120 cm3 patrona CL 
Vysokotlaká aditiva (EP)  Třída NLGI: 1 Patrona 400 g
Polyalfaolefin (PAO) Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Plechovka 1 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 400 mm2/s Hobok 5 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 200 N Hobok 25 kg
  Sud 180 kg
  

OKS 490 Tuk pro ozubená kola, 
k nástřiku

 DIN 51 502: OGPF0S-30

Pro převodovky s vysokými tlaky a vysokými 
obvodovými rychlostmi. Mazání vedení, kluzných 
lišt, dopravních řetězů a drátěných lan. Velmi dobrá 
odolnost vůči tlakovému namáhání díky vysokotlakým 
aditivům a pevným mazacím látkám. Ochrana boků 
zubů i při dlouhých intervalech domazávání.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +220°C Plechovka 1 kg
Grafit (ultrajemný) Třída NLGI: 0 Hobok 5 kg
Vysokotlaká aditiva (EP)  Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Minerální olej  Viskozita základního oleje (40°C): 1 000 mm2/s Sud 180 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Test VKA (přivařovací síla): cca 6 500 N

OKS 495 Přilnavé mazivo

 DIN 51 502: OGPF1S-30 

Základní ošetření vysoce zatížených boků zubů 
a kluzných ploch. Záběhové mazání k zabránění 
poškození u nově montovaných ozubených kol 
a kluzných částí. Velmi dobrá odolnost proti tlaku. 
Mazání zdvihacích vřeten u motorových vozidel 
a kolejových vozidel. Mazání ozubených tyčí u 
dopravních zařízení.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +200°C Plechovka 1 kg
Grafit  Třída NLGI: 1 Hobok 5 kg
Vysokotlaká aditiva (EP) Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Minerální olej Viskozita základního oleje (40°C): 500 mm2/s Sud 180 kg
Hliníkové komplexní mýdlo  Test VKA (přivařovací síla): 4 200 N

OKS 1110 Víceúčelový silikonový 
OKS 1111* tuk
 

 DIN 51 502: MSI3S-40

Pro armatury, těsnění a plastové díly. Odolnost vůči 
médiím. Velmi dobrá snášenlivost s plasty. Žádné 
vysychání nebo rozmazávání. Neutrální po stránce chuti 
a zápachu. Přilnavý. Silikonový tuk s mnohostranným 
použitím a rovněž v potravinářské technologii.

OKS 1110: Č. reg. NSF H1 124381 
Pivní pěna; těsnění KTW D2
DVGW DIN EN 337
Č. reg. NG-5162BL0482

Transparentní Teplota použití: -40°C ➝ +200°C Tuba 10 g
Silikonový olej Třída NLGI: 3 Tuba 100 g
Anorganické zahušťovadlo (jiné třídy konzistence na dotaz) Patrona 400 g
 Hodnota DN (dm x n): nelze použít Plechovka 500 g
 Viskozita základního oleje (40°C): 9 500 mm2/s Hobok 5 kg, 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít Sud 180 kg
  Sprej 500 ml*

OKS 1112 Silikonový tuk pro 
vakuové kohouty

 DIN 51 502: MSI4S-40 

Pro šoupátka a kohouty. Velmi dobrá odolnost vůči 
médiím, např. proti studené a horké vodě, acetonu, 
etanolu, etylenglykolu, glycerinu a metanolu. 
Silně přilnavý těsnící. Použití u vakuových zařízení 
a laboratorních přístrojů v případě, že je konzistence 
jiných silikonových tuků nedostatečná.

Transparentní  Teplota použití: -40°C ➝ +200°C Plechovka 500 g
Silikonový olej Třída NLGI: 4 Hobok 5 kg
Anorganické zahušťovadlo Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): nelze použít
 Ztráta odpařením (24h/200°C): <2,0 hmotn. % 
 

Tuky
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 1120 Tuk pro armatury na 
studenou a teplou vodu

 DIN 51 502: MFSI3P-50 

Těsnicí a kluzný prostředek pro ventily, těsnění,  
O-kroužky a pryžová těsnění při montáži a provozu. 
Velmi dobrá odolnost vůči médiím, např. proti studené 
a horké vodě, acetonu, etanolu, etylenglykolu, 
glycerinu a metanolu. Neutrální vůči plastům 
a elastomerům.

Č. reg. NSF H1 135751 

Bílá Teplota použití: -50°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
PTFE Třída NLGI: 3 Hobok 5 kg
Silikonový olej Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo Viskozita základního oleje (40°C): 1 000 mm2/s  
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 1133 Silikonový tuk pro nízké 
teploty

 DIN 51 502: KSI2S-70 

Mazání valivých a kluzných ložisek, lanovodů, armatur, 
plastů a elastomerů. Velmi dobré vlastnosti při nízkých 
teplotách. Neutrální vůči plastům a elastomerům. 
Mazání elektromotorů, pohonů a regulačních zařízení 
v arktických podmínkách.

Béžová  Teplota použití: -73°C ➝ +200°C Tuba 100 g
Silikonový olej  Třída NLGI: 2 Plechovka 500 g
Lithiové mýdlo Hodnota DN (dm x n): 200 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 200 N

OKS 1140 Silikonový tuk pro vysoké 
teploty

 DIN 51 502: KFSI2U-20 

Pro pomaluběžné části strojů při extrémně vysokých 
teplotách. Minimální ztráty odpařováním. Pro ložiska 
spalinových pecí, kalicích pecí, pekárenských strojů, 
sušicích tunelů, slévárenských strojů, topenišť 
kotlů, strojů pro zpracování plastů nebo svařovacích 
a pájecích strojů atd.

Černá Teplota použití: -20°C ➝ +290°C Plechovka 500 g
Speciální saze  Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Silikonový olej  Hodnota DN (dm x n): 75 000 mm/min Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 2 100 N

OKS 1144 Univerzální silikonový

 DIN 51 502: KSI2S-40 

Pro ložiska při proměnlivých tepelných nárocích 
a středních rychlostech. Dobrá odolnost proti oxidaci 
a stárnutí. Neutrální vůči plastům a elastomerům. 
Mazání menších ložisek např. u turbodmychadel, 
dmychadel, vodních čerpadel, praček a sušiček.

Béžová Teplota použití: -40°C ➝ +200°C 120 cm3 patrona CL 
Silikonový olej Třída NLGI: 2 Plechovka 500 g
Lithiové mýdlo Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 125 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 100 N

OKS 1148 Dlouhodobý silikonový tuk 
s PTFE

 DIN 51 502: KFSI2S-40 

Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při 
proměnlivých teplotách. Velmi dobrá odolnost proti 
oxidaci a stárnutí. Dobrá odolnost vůči médiím. 
Neutrální vůči plastům a elastomerům. Mazání ložisek 
elektromotorů např. v domácnosti.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +200°C Patrona 400 g
PTFE Třída NLGI: 2-3 Plechovka 500 g
Silikonový olej Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Hobok 5 kg
Komplexní lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 170 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N

OKS 1155 Přilnavý silikonový tuk

 DIN 51 502: MSI2R-60 

Pro kluzná místa mezi pryží a kovy nebo plasty 
při nízkých rychlostech. Velmi dobrá odolnost 
proti oxidaci a stárnutí. Neutrální vůči plastům 
a elastomerům. Přilnavý. Dobré těsnění. Pro O-kroužky 
u pneumatických brzdových systémů.

Béžová Teplota použití: -65°C ➝ +175°C Plechovka 500 g
Silikonový olej Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Ester  Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s 
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

NÁROČNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Tuky

TUKY PRO DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ PŘI 
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 1120 Tuk pro armatury na 
studenou a teplou vodu

 DIN 51 502: MFSI3P-50 

Těsnicí a kluzný prostředek pro ventily, těsnění,  
O-kroužky a pryžová těsnění při montáži a provozu. 
Velmi dobrá odolnost vůči médiím, např. proti studené 
a horké vodě, acetonu, etanolu, etylenglykolu, 
glycerinu a metanolu. Neutrální vůči plastům 
a elastomerům.

Č. reg. NSF H1 135751 

Bílá Teplota použití: -50°C ➝ +150°C Plechovka 1 kg
PTFE Třída NLGI: 3 Hobok 5 kg
Silikonový olej Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Anorganické zahušťovadlo Viskozita základního oleje (40°C): 1 000 mm2/s  
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 1133 Silikonový tuk pro nízké 
teploty

 DIN 51 502: KSI2S-70 

Mazání valivých a kluzných ložisek, lanovodů, armatur, 
plastů a elastomerů. Velmi dobré vlastnosti při nízkých 
teplotách. Neutrální vůči plastům a elastomerům. 
Mazání elektromotorů, pohonů a regulačních zařízení 
v arktických podmínkách.

Béžová  Teplota použití: -73°C ➝ +200°C Tuba 100 g
Silikonový olej  Třída NLGI: 2 Plechovka 500 g
Lithiové mýdlo Hodnota DN (dm x n): 200 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 200 N

OKS 1140 Silikonový tuk pro vysoké 
teploty

 DIN 51 502: KFSI2U-20 

Pro pomaluběžné části strojů při extrémně vysokých 
teplotách. Minimální ztráty odpařováním. Pro ložiska 
spalinových pecí, kalicích pecí, pekárenských strojů, 
sušicích tunelů, slévárenských strojů, topenišť 
kotlů, strojů pro zpracování plastů nebo svařovacích 
a pájecích strojů atd.

Černá Teplota použití: -20°C ➝ +290°C Plechovka 500 g
Speciální saze  Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Silikonový olej  Hodnota DN (dm x n): 75 000 mm/min Hobok 25 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s
 Test VKA (přivařovací síla): 2 100 N

OKS 1144 Univerzální silikonový

 DIN 51 502: KSI2S-40 

Pro ložiska při proměnlivých tepelných nárocích 
a středních rychlostech. Dobrá odolnost proti oxidaci 
a stárnutí. Neutrální vůči plastům a elastomerům. 
Mazání menších ložisek např. u turbodmychadel, 
dmychadel, vodních čerpadel, praček a sušiček.

Béžová Teplota použití: -40°C ➝ +200°C 120 cm3 patrona CL 
Silikonový olej Třída NLGI: 2 Plechovka 500 g
Lithiové mýdlo Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min Hobok 5 kg
 Viskozita základního oleje (40°C): 125 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 1 100 N

OKS 1148 Dlouhodobý silikonový tuk 
s PTFE

 DIN 51 502: KFSI2S-40 

Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při 
proměnlivých teplotách. Velmi dobrá odolnost proti 
oxidaci a stárnutí. Dobrá odolnost vůči médiím. 
Neutrální vůči plastům a elastomerům. Mazání ložisek 
elektromotorů např. v domácnosti.

Světlé barvy Teplota použití: -40°C ➝ +200°C Patrona 400 g
PTFE Třída NLGI: 2-3 Plechovka 500 g
Silikonový olej Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min Hobok 5 kg
Komplexní lithiové mýdlo  Viskozita základního oleje (40°C): 170 mm2/s Hobok 25 kg
 Test VKA (přivařovací síla): 2 400 N

OKS 1155 Přilnavý silikonový tuk

 DIN 51 502: MSI2R-60 

Pro kluzná místa mezi pryží a kovy nebo plasty 
při nízkých rychlostech. Velmi dobrá odolnost 
proti oxidaci a stárnutí. Neutrální vůči plastům 
a elastomerům. Přilnavý. Dobré těsnění. Pro O-kroužky 
u pneumatických brzdových systémů.

Béžová Teplota použití: -65°C ➝ +175°C Plechovka 500 g
Silikonový olej Třída NLGI: 2 Hobok 5 kg
Ester  Hodnota DN (dm x n): nelze použít Hobok 25 kg
Lithiové mýdlo Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s 
 Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

Tuky
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 100 Prášek MoS2 s vysokým 
stupněm čistoty

Ke zlepšení kluzných vlastností částí strojů. Záběhové 
mazivo v kombinaci s oleji nebo tuhými mazivy. 
Snižuje tření a opotřebení. Náročné tvářecí operace 
při zpracování kovů. K zapracování do plastů, těsnění 
a ucpávek.

Černá Teplota použití: -185°C ➝ +450°C Plechovka 1 kg
MoS2  (až +1 100°C ve vakuu, až +1 300°C  Hobok 5 kg
 v ochranné atmosféře) Hobok 25 kg
 Test Press-Fit: µ = 0,04, bez trhavého kluzu 
  Koeficient závitového tření: nelze použít
  Velikost částic: 5,0 - 6,5 µm, max. 40 µm

OKS 110 Prášek MoS2
OKS 111* velmi jemný 

Záběhové mazivo v kombinaci s oleji a tuky. Snižuje 
tření a opotřebení i při vysokých tlacích. Dobrá 
přilnavost i na plochách s nejjemnějším opracováním. 
Pro náročné tvářecí operace. K nalisování ložisek.

Černá Teplota použití: -185°C ➝ +450°C Plechovka 1 kg
MoS2  (až +1 100°C ve vakuu, až +1 300°C Hobok 5 kg
 v ochranné atmosféře) Hobok 25 kg
 Test Press-Fit: nelze použít Sprej 400 ml*
  Koeficient závitového tření: nelze použít
 Velikost částic: 3,0 - 4,0 µm, max. 15 µm

OKS 1300 Kluzný film, bezbarvý
OKS 1301*

Povlak závitů. Kluzný film pro plasty dřevo a kov. 
Suchý a pevný kluzný film s UV indikátorem. Zabraňuje 
zakusování. Pro všechny materiály šroubů. Všestranné 
použití, zejména k předběžnému povlakování malých 
a hmotných částí.

Bezbarvý Teplota použití: -60°C ➝ +100°C Kanystr 5 l
UV indikátor Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
Syntetický vosk  Koeficient závitového tření: µ = 0,08 - 0,10 Sud 200 l
Rozpouštědlo  Sprej 400 ml*

OKS 1700 Kluzný film pro šrouby, 
koncentrát na bázi vody

Povlak závitů, také pro galvanicky upravené plochy 
a VA šrouby, pro kontrolovanou montáž. Suchý a pevný 
kluzný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. 
Ředitelný vodou až do max. 1:5. Kontrolovatelné 
hodnoty tření s úzkým rozptylem. Hospodárné 
předběžné povlakování.

Mléčně bílá Teplota použití: > +70°C Kanystr 5 l 
UV indikátor, inhibitor Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
Syntetický vosk Koeficient závitového tření: µ = 0,08 - 0,14 Sud 200 l
Voda (podle koncentrace)
Isopropanol 

OKS 1750 Kluzný film pro šrouby do 
dřeva, koncentrát na bázi 
vody

Povlakování závitů s galvanicky upraveným povrchem. 
Suchý a pevný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. 
Zabraňuje svařování za studena. Ředitelný vodou až 
do poměru 1:5. Kontrolovatelné hodnoty tření s úzkým 
rozptylem. Zejména pro šrouby upínacích desek.

Nažloutlá  Teplota použití: > +70°C Kanystr 5 l
UV indikátor, inhibitor Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
Syntetický vosk Koeficient závitového tření: µ = 0,08 - 0,14
Voda (podle koncentrace)
Isopropanol
 

OKS 1765 Kluzný film pro 
závitotvorné šrouby, 
koncentrát na bázi vody

Povlak závitů závitotvorných šroubů ze slitin hliníku, 
vysoce legovaných, galvanizovaných a austenitických 
ocelí. Suchý a pevný film prokazatelný pomocí UV 
indikátoru. Předchází studeném sváru. Ředitelný 
vodou až do poměru 1:5. Kontrolovatelné hodnoty tření 
s úzkým rozptylem.

Mléčně bílá  Teplota použití: > +70°C Kanystr 5 l
nebo popř. barevný Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
UV indikátor, inhibitor  Koeficient závitového tření: µ = 0,06 - 0,15 Sud 200 l
Syntetický vosk (podle koncentrace)
Voda
Isopropanol

OKS 491* Sprej na ozubená kola, 
schnoucí

Suché mazivo pro pomaluběžné, otevřené ozubené 
pohony, ocelová lana apod., které jsou vystaveny 
vysokým tlakům, působení prachu nebo korozních 
vlivů, například atmosférických vlivů. Snižuje tření 
a opotřebení. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +100°C Sprej 500 ml*
Grafit, bitumen Třída NLGI: nelze použít
Přírodní pryskyřice Hodnota DN (dm x n): nelze použít
Minerální olej Viskozita základního oleje (40°C): nelze použít
Rozpouštědlo Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 500 Kluzný lak s MoS2, tepelně 
vytvrzovací

Suchý mazací prostředek pro občasný provoz s delšími 
přestávkami v prašném prostředí a při nízkých 
rychlostech. Záběhové mazivo v kombinaci s oleji nebo 
tuhými mazivy. Vytváří podmínky pro nouzový chod. 
Použití v širokém rozsahu teplot.

Černá  Teplota použití: -70°C ➝ +250°C Plechovka 500 g
MoS2  Test Press-Fit: µ = 0,09, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Grafit Koeficient závitového tření: nelze použít Hobok 25 kg
Organické pojivo 
Rozpouštědlo

PŘÍPADY POUŽITÍ

Suchá maziva

SUCHÁ MAZIVA — ALTERNATIVA PRO ZVL ÁŠTNÍ 
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 100 Prášek MoS2 s vysokým 
stupněm čistoty

Ke zlepšení kluzných vlastností částí strojů. Záběhové 
mazivo v kombinaci s oleji nebo tuhými mazivy. 
Snižuje tření a opotřebení. Náročné tvářecí operace 
při zpracování kovů. K zapracování do plastů, těsnění 
a ucpávek.

Černá Teplota použití: -185°C ➝ +450°C Plechovka 1 kg
MoS2  (až +1 100°C ve vakuu, až +1 300°C  Hobok 5 kg
 v ochranné atmosféře) Hobok 25 kg
 Test Press-Fit: µ = 0,04, bez trhavého kluzu 
  Koeficient závitového tření: nelze použít
  Velikost částic: 5,0 - 6,5 µm, max. 40 µm

OKS 110 Prášek MoS2
OKS 111* velmi jemný 

Záběhové mazivo v kombinaci s oleji a tuky. Snižuje 
tření a opotřebení i při vysokých tlacích. Dobrá 
přilnavost i na plochách s nejjemnějším opracováním. 
Pro náročné tvářecí operace. K nalisování ložisek.

Černá Teplota použití: -185°C ➝ +450°C Plechovka 1 kg
MoS2  (až +1 100°C ve vakuu, až +1 300°C Hobok 5 kg
 v ochranné atmosféře) Hobok 25 kg
 Test Press-Fit: nelze použít Sprej 400 ml*
  Koeficient závitového tření: nelze použít
 Velikost částic: 3,0 - 4,0 µm, max. 15 µm

OKS 1300 Kluzný film, bezbarvý
OKS 1301*

Povlak závitů. Kluzný film pro plasty dřevo a kov. 
Suchý a pevný kluzný film s UV indikátorem. Zabraňuje 
zakusování. Pro všechny materiály šroubů. Všestranné 
použití, zejména k předběžnému povlakování malých 
a hmotných částí.

Bezbarvý Teplota použití: -60°C ➝ +100°C Kanystr 5 l
UV indikátor Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
Syntetický vosk  Koeficient závitového tření: µ = 0,08 - 0,10 Sud 200 l
Rozpouštědlo  Sprej 400 ml*

OKS 1700 Kluzný film pro šrouby, 
koncentrát na bázi vody

Povlak závitů, také pro galvanicky upravené plochy 
a VA šrouby, pro kontrolovanou montáž. Suchý a pevný 
kluzný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. 
Ředitelný vodou až do max. 1:5. Kontrolovatelné 
hodnoty tření s úzkým rozptylem. Hospodárné 
předběžné povlakování.

Mléčně bílá Teplota použití: > +70°C Kanystr 5 l 
UV indikátor, inhibitor Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
Syntetický vosk Koeficient závitového tření: µ = 0,08 - 0,14 Sud 200 l
Voda (podle koncentrace)
Isopropanol 

OKS 1750 Kluzný film pro šrouby do 
dřeva, koncentrát na bázi 
vody

Povlakování závitů s galvanicky upraveným povrchem. 
Suchý a pevný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. 
Zabraňuje svařování za studena. Ředitelný vodou až 
do poměru 1:5. Kontrolovatelné hodnoty tření s úzkým 
rozptylem. Zejména pro šrouby upínacích desek.

Nažloutlá  Teplota použití: > +70°C Kanystr 5 l
UV indikátor, inhibitor Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
Syntetický vosk Koeficient závitového tření: µ = 0,08 - 0,14
Voda (podle koncentrace)
Isopropanol
 

OKS 1765 Kluzný film pro 
závitotvorné šrouby, 
koncentrát na bázi vody

Povlak závitů závitotvorných šroubů ze slitin hliníku, 
vysoce legovaných, galvanizovaných a austenitických 
ocelí. Suchý a pevný film prokazatelný pomocí UV 
indikátoru. Předchází studeném sváru. Ředitelný 
vodou až do poměru 1:5. Kontrolovatelné hodnoty tření 
s úzkým rozptylem.

Mléčně bílá  Teplota použití: > +70°C Kanystr 5 l
nebo popř. barevný Test Press-Fit: nelze použít Kanystr 25 l
UV indikátor, inhibitor  Koeficient závitového tření: µ = 0,06 - 0,15 Sud 200 l
Syntetický vosk (podle koncentrace)
Voda
Isopropanol

OKS 491* Sprej na ozubená kola, 
schnoucí

Suché mazivo pro pomaluběžné, otevřené ozubené 
pohony, ocelová lana apod., které jsou vystaveny 
vysokým tlakům, působení prachu nebo korozních 
vlivů, například atmosférických vlivů. Snižuje tření 
a opotřebení. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.

Černá Teplota použití: -30°C ➝ +100°C Sprej 500 ml*
Grafit, bitumen Třída NLGI: nelze použít
Přírodní pryskyřice Hodnota DN (dm x n): nelze použít
Minerální olej Viskozita základního oleje (40°C): nelze použít
Rozpouštědlo Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

OKS 500 Kluzný lak s MoS2, tepelně 
vytvrzovací

Suchý mazací prostředek pro občasný provoz s delšími 
přestávkami v prašném prostředí a při nízkých 
rychlostech. Záběhové mazivo v kombinaci s oleji nebo 
tuhými mazivy. Vytváří podmínky pro nouzový chod. 
Použití v širokém rozsahu teplot.

Černá  Teplota použití: -70°C ➝ +250°C Plechovka 500 g
MoS2  Test Press-Fit: µ = 0,09, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Grafit Koeficient závitového tření: nelze použít Hobok 25 kg
Organické pojivo 
Rozpouštědlo

Suchá maziva
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 510 Kluzný lak s MoS2
OKS 511* rychleschnoucí 

Suchý mazací prostředek pro občasný provoz nebo 
provoz s delšími přestávkami v prašném prostředí 
a při nízkých kluzných rychlostech. Záběhové mazivo 
v kombinaci s oleji nebo tuky. Vytváří podmínky pro 
nouzový chod. Sušení při pokojové teplotě.

Černá Teplota použití: -180°C ➝ +450°C Plechovka 500 g
MoS2  Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Jiná tuhá maziva Koeficient závitového tření: µ = 0,07 Hobok 25 kg
Organické pojivo  Sprej 400 ml*
Rozpouštědlo

OKS 530 Kluzný lak s MoS2, na 
bázi vody, schnoucí na 
vzduchu

Mazání vysoce namáhaných řetězů tam, kde není 
možné použití oleje a pevných maziv. Lze nastříkávat na 
horký povrch. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení 
při pokojové teplotě. Použitý kluzný film lze dodatečně 
vylepšovat. Ředitelný vodou až do poměru 1:5.

Černá Teplota použití: -35°C ➝ +450°C  Plechovka 500 g
MoS2  Test Press-Fit: µ = 0,10, bez trhavého kluzu Kanystr 5 kg
Grafit Koeficient závitového tření: µ = 0,05  Kanystr 25 kg
Organické pojivo
Voda 
Rozpouštědlo

OKS 536 Grafitový kluzný lak na 
bázi vody, schnoucí na 
vzduchu

Mazání vysoce namáhaných řetězů tam, kde není 
možné použití oleje a pevných maziv. Lze nastříkávat na 
horký povrch. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení 
při pokojové teplotě. Použitý kluzný film lze dodatečně 
vylepšovat. Ředitelný vodou až do poměru 1:5.

Č. reg. NSF H2 130416

Černá  Teplota použití: -35°C ➝ +600°C Kanystr 5 kg
Grafit  Test Press-Fit: µ = 0,12, bez trhavého kluzu Kanystr 25 kg
Organické pojivo Koeficient závitového tření: nelze použít
Voda

OKS 561 Grafitový kluzný lak, 
vytvrzující na vzduchu, 
sprej

Tam, kde není možné použití olejů a tuků. Také pro 
tváření kovů bez rýh v širokém rozsahu teplot. Dobře 
přilnavý suchý separační a kluzný film. Použití v širokém 
rozsahu teplot. Sušení při pokojové teplotě. Film lze 
dodatečně vylepšovat.

Černošedá Teplota použití: -60°C ➝ +350°C/+600°C Sprej 400 ml
Grafit Test Press-Fit: µ = 0,17, bez trhavého kluzu
Organické pojivo  Koeficient závitového tření: µ = 0,07
Rozpouštědlo

OKS 570 Kluzný lak PTFE
OKS 571*

Suché mazivo pro kluzné plochy z rozdílných materiálů 
při nízkých tlacích, nízkých rychlostech a v prašném 
prostředí. Bezbarvý, nešpinící a kluzný a separační film. 
Zabraňuje korozi třením. Sušení při pokojové teplotě.

Světlé barvy Teplota použití: -180°C ➝ +260°C Plechovka 500 ml
PTFE Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu Hobok 5 l
UV indikátor  Koeficient závitového tření: µ = 0,10 Hobok 25 l
Organické pojivo  Sprej 400 ml*
Rozpouštědlo

OKS 575 Kluzný lak PTFE - voda Pro kluzné plochy z rozdílných materiálů při nízkých 
tlacích, nízkých rychlostech a v prašném prostředí. 
Zabraňuje pískavým zvukům u různě tvrdých materiálů. 
Sušení při pokojové teplotě. Obsahuje UV indikátor. 
Ředitelný vodou.

Bělavá  Teplota použití: -180°C ➝ +150°C/+250°C Hobok 5 kg
Akrylátkopolymer Test Press-Fit: nelze použít Hobok 25 kg
UV indikátor Koeficient závitového tření: nelze použít
Voda 

OKS 589 Kluzný lak PTFE s MoS2, 
tepelně vytvrzovací

Suché mazivo pro kluzné plochy při vysokém zatížení, 
nízkých rychlostech a při korozivních vlivech. Snižuje 
tření, opotřebení, chrání před korozí. Použití v širokém 
rozsahu teplot. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.

Matně černá  Teplota použití: -70°C ➝ +250°C Plechovka 500 g
MoS2, grafit, PTFE Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Epoxidová pryskyřice Koeficient závitového tření: µ = 0,08
Rozpouštědlo 

PŘÍPADY POUŽITÍ

Suchá maziva

SUCHÁ MAZIVA – ALTERNATIVA PRO ZVL ÁŠTNÍ 
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Produkt	 Název Oblasti použití Oblast použití Vlastnosti / schválení Složení  Technické údaje Balení

OKS 510 Kluzný lak s MoS2
OKS 511* rychleschnoucí 

Suchý mazací prostředek pro občasný provoz nebo 
provoz s delšími přestávkami v prašném prostředí 
a při nízkých kluzných rychlostech. Záběhové mazivo 
v kombinaci s oleji nebo tuky. Vytváří podmínky pro 
nouzový chod. Sušení při pokojové teplotě.

Černá Teplota použití: -180°C ➝ +450°C Plechovka 500 g
MoS2  Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Jiná tuhá maziva Koeficient závitového tření: µ = 0,07 Hobok 25 kg
Organické pojivo  Sprej 400 ml*
Rozpouštědlo

OKS 530 Kluzný lak s MoS2, na 
bázi vody, schnoucí na 
vzduchu

Mazání vysoce namáhaných řetězů tam, kde není 
možné použití oleje a pevných maziv. Lze nastříkávat na 
horký povrch. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení 
při pokojové teplotě. Použitý kluzný film lze dodatečně 
vylepšovat. Ředitelný vodou až do poměru 1:5.

Černá Teplota použití: -35°C ➝ +450°C  Plechovka 500 g
MoS2  Test Press-Fit: µ = 0,10, bez trhavého kluzu Kanystr 5 kg
Grafit Koeficient závitového tření: µ = 0,05  Kanystr 25 kg
Organické pojivo
Voda 
Rozpouštědlo

OKS 536 Grafitový kluzný lak na 
bázi vody, schnoucí na 
vzduchu

Mazání vysoce namáhaných řetězů tam, kde není 
možné použití oleje a pevných maziv. Lze nastříkávat na 
horký povrch. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení 
při pokojové teplotě. Použitý kluzný film lze dodatečně 
vylepšovat. Ředitelný vodou až do poměru 1:5.

Č. reg. NSF H2 130416

Černá  Teplota použití: -35°C ➝ +600°C Kanystr 5 kg
Grafit  Test Press-Fit: µ = 0,12, bez trhavého kluzu Kanystr 25 kg
Organické pojivo Koeficient závitového tření: nelze použít
Voda

OKS 561 Grafitový kluzný lak, 
vytvrzující na vzduchu, 
sprej

Tam, kde není možné použití olejů a tuků. Také pro 
tváření kovů bez rýh v širokém rozsahu teplot. Dobře 
přilnavý suchý separační a kluzný film. Použití v širokém 
rozsahu teplot. Sušení při pokojové teplotě. Film lze 
dodatečně vylepšovat.

Černošedá Teplota použití: -60°C ➝ +350°C/+600°C Sprej 400 ml
Grafit Test Press-Fit: µ = 0,17, bez trhavého kluzu
Organické pojivo  Koeficient závitového tření: µ = 0,07
Rozpouštědlo

OKS 570 Kluzný lak PTFE
OKS 571*

Suché mazivo pro kluzné plochy z rozdílných materiálů 
při nízkých tlacích, nízkých rychlostech a v prašném 
prostředí. Bezbarvý, nešpinící a kluzný a separační film. 
Zabraňuje korozi třením. Sušení při pokojové teplotě.

Světlé barvy Teplota použití: -180°C ➝ +260°C Plechovka 500 ml
PTFE Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu Hobok 5 l
UV indikátor  Koeficient závitového tření: µ = 0,10 Hobok 25 l
Organické pojivo  Sprej 400 ml*
Rozpouštědlo

OKS 575 Kluzný lak PTFE - voda Pro kluzné plochy z rozdílných materiálů při nízkých 
tlacích, nízkých rychlostech a v prašném prostředí. 
Zabraňuje pískavým zvukům u různě tvrdých materiálů. 
Sušení při pokojové teplotě. Obsahuje UV indikátor. 
Ředitelný vodou.

Bělavá  Teplota použití: -180°C ➝ +150°C/+250°C Hobok 5 kg
Akrylátkopolymer Test Press-Fit: nelze použít Hobok 25 kg
UV indikátor Koeficient závitového tření: nelze použít
Voda 

OKS 589 Kluzný lak PTFE s MoS2, 
tepelně vytvrzovací

Suché mazivo pro kluzné plochy při vysokém zatížení, 
nízkých rychlostech a při korozivních vlivech. Snižuje 
tření, opotřebení, chrání před korozí. Použití v širokém 
rozsahu teplot. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.

Matně černá  Teplota použití: -70°C ➝ +250°C Plechovka 500 g
MoS2, grafit, PTFE Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu Hobok 5 kg
Epoxidová pryskyřice Koeficient závitového tření: µ = 0,08
Rozpouštědlo 

Suchá maziva
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Tyto tři faktory tvoří důležité předpoklady pro trvalý úspěch firmy  
OKS Spezialschmierstoffe GmbH.

Firma OKS je zaměřena na vývoj, výrobu a odbyt maziv, produktů pro údržbu a ochranu proti korozi 

nejvyšší možné kvality. Centrem je pro nás zákazník spokojený s našimi výrobky a s naším výkonem.

Všichni spolupracovníci se cítí odpovědni za vysokou kvalitu, ochranu prostředí a požadavky bezpeč-

nosti práce. Stálý rozvoj personálu vede k aktivnímu podílení na realizaci příslušných cílů.

Vysoké standardy kvality a ochrany životního prostředí se promítají již do vývoje výrobku.  

Tak vznikají inovativní výrobky s minimálními vlivy na životní prostředí.

Při výrobě našich produktů sázíme na moderní výrobní postupy. V bezpečných a k životnímu prostředí 

šetrných výrobních procesech udržujeme vliv na člověka a prostředí na co nejšetrnější úrovni.

Ve spolupráci s našimi smluvními partnery se zaměřujeme na zvyšování kvalifikace a zajišťujeme vyni-

kající kvalitu poradenství při řešení problémů přímo na místě.

Skutečnost, že naše nároky jsou v souladu s obecnou firemní praxí, se projevila účastí na iniciativách 

"We all take care" a "Ökoprofit". 

"We all take care" je název iniciativy skupiny Freudenberg zaměřené na ochranu životního prostředí 

a bezpečnost práce a na snížení počtu provozních nehod. 

"Ökoprofit München" se orientuje na koncepci akce Agenda 21. Zkušenosti účastníků této iniciativy 

dokládají, že opatření na ochranu životního prostředí se projeví i z provozně-ekonomické stránky.

Vysoký standard kvality OKS potvrzuje certifikace TÜV SÜD Management Service GmbH v oblastech 

kvality (ISO 9001: 2000), ochrana životního prostředí (ISO 14001: 2004) a bezpečnost práce 

(OHSAS 18001: 1999). 

Nejvyšší kvalita výrobků, aktivní bezpečnost práce  
a důsledná ochrana prostředí 

CO MŮŽETE OD OKS OČEKÁVAT
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tribological 

consultancy sheet

Please copy this form and fax it to your OKS dealer (or directly to OKS: Fax: +49 (0) 89 141 92 19)

To provide you with a competent answer we require the following information:

Last name, first name:                                                    Company stamp

Company: 

Department, position: 

Street: 

Postal code/City/Country: 

Phone: 

Fax: 

E-mail: 

OKS sales partner (if known): 

Application description

Type of machine:

Description of lubricating points / machine elements

 Roller bearing Friction bearing Chain

 Cable Gear Screw

Designation, size, configuration:

Description of the operating conditions

Rotating movement speed             rpm

Horizontal load                 Vertical load  

Vibrations                     high  medium             low

Operating duration              h/day          Days/week

Measured bearing temperature             °C (inside)         °C (outside)

Operating temperature from             °C to           °C max                °C

 Influence of dust       Influence of water

 other influences: 

Description of the current lubrication

 Oil lubrication or Grease lubrication or 

 First filling or  Relubrication

 Interval Lifetime lubrication Central lubricating system

 Grease egression possible Grease nipple 

Current lubricant

Lubricant recommended by manufacturer 

Required approvals 

Desired improvements

 Reduction in operating costs Prolongation of the relubrication intervals

 Standardisation of lubricant Ecological improvement
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Systém Airspray OKS 
Praktický stříkací systém vylučuje odpad a snižuje náklady. Jedna malá investice do životního pro-

středí, která se již po cca 10 plněních zaplatí. Nezničitelné provedení pro drsné každodenní zacházení 

v dílně a provozu. Produkty OKS, které jsou označeny piktogramem Airspray, jsou vhodné pro použití 

u systémů Airspray.

Ruční pákový mazací lis 
Praktický mazací lis pro bezpečnou a ekonomickou aplikaci tuků. Díky promyšlené konstrukci 

a robustnímu provedení vydrží i v nejtěžších provozních podmínkách. Dodává se jednotlivě nebo 

v mazací soupravě (20 patron OKS 400 nebo OKS 470 včetně ručního pákového mazacího lisu).

Sprayboy 
Sprayboy se stříkací nádobkou tvoří dokonalý stříkací přístroj. Umožňuje jednoduchou, snadnou 

manipulaci a přesné a kontrolované dávkování nastříkávané mlhy. (Vhodný pro všechny standardní 

stříkací nádobky OKS od obsahu 300 ml. Nepoužívejte v kombinaci s nádobkou Airspray).

Speciální maziva včetně automatického domazávání
ChronoLube je ideální kombinací speciálních maziv OKS a elektromechanického dávkovače maziv. 

Mazací místa jsou automaticky zásobována oleji a  tuky. Obdrží dávku, kterou stanovíte, ve správnou 

dobu – bez  nedomazávání nebo přemazávání.

Jednoduše namontujete ChronoLube Drive spolu s odpovídající patronou ChronoLube v místě 

mazání a nastavíte čas dávkování (1/3/6/12 měsíců) podle vlastních požadavků.

Standardně se ChronoLube dodává s náplní tuků OKS 400, OKS 402, OKS 404, OKS 420, OKS 422, 

OKS 433, OKS 479 a OKS 1144 a rovněž olejů OKS 352, OKS 3720 a OKS 3760. Další maziva jsou se 

systémem ChronoLube k dodání na vyžádání. 

Bateriový pohon

Jednoduchá montáž na místě 

mazání

Speciální maziva OKS

Řešení pro trvalé průmyslové 
použití

MAZACÍ PŘÍSTROJE PRO PRAKTICKÉ POUŽITÍ
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Zvláště ke splnění vysokých hygienických požadav-

ků v potravinářské technologii byla v OKS vyvinuta 

speciální maziva. Jsou použitelná ve všech oblas-

tech, kde by se člověk mohl nepřímo dostat do 

styku s mazivem. Tím překračují rámec potravi-

nářského průmyslu a průmyslu nápojů.

Typickými uživateli jsou mezi jinými:

  Výrobci obalů pro potraviny

  Výrobci strojů a zařízení pro odvětví 

potravinářství

  Provozovatelé logistických středisek pro 

potraviny

  Producenti přístrojů pro domácnost, pečicí 

trouby, ledničky apod.

  Výrobci produktů, které se používají 

v domácnosti

  Hračkářský průmysl

  Farmaceutický průmysl

Speciální maziva pro potravinářské 
technologie 

Výrobky chemické technologie OKS pro údržbu 

byly vyvinuty speciálně pro splnění složitých 

nároků pro použití při údržbě a montáži. Ať již 

jde o kritické provozní podmínky jako jsou vyso-

ké tlakové zatížení a  extrémní teploty nebo při 

agresivních vlivech prostředí jako jsou prach 

a koroze, výkonnost našich výrobků pro údržbu 

vás vždy přesvědčí.

Výrobky chemické technologie pro 
údržbu v průmyslu

Patrona ChronoLube je snadno 

vyměnitelná našroubováním 

a odšroubováním hnací jednotky

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO 

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
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Přes 150 produktů vysoké jakosti 
z jednoho zdroje

  Pasty pro usnadnění montáže  

a demontáže

  Oleje s aditivy vysoké jakosti  

pro spolehlivé mazání

  Tuky pro dlouhodobé mazání při  

náročných provozních podmínkách

  Suchá maziva – alternativa pro zvláštní 

případy použití

  Ochrana proti korozi pro zaručenou 

konzervaci při skladování a expedici

  Produkty pro údržbu pro provádění 

běžné údržby

  Čističe k důkladnému odstranění 

znečištění a zbytků maziv

  Nechejte si poradit, samozřejmě i při 

zcela individuálních požadavcích.

For a world in motion

PORADENSTVÍ A ODBYT

Údaje uvedené v této publikaci odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a rovněž výsledkům rozsáhlých zkoušek a získaným 
zkušenostem. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití a technickým okolnostem nemohou být pokyny za všech okolností 
uplatněny beze změny a nelze je v plné míře aplikovat na každý jednotlivý případ. Tudíž z nich nelze odvozovat žádné závazky, 
odpovědnost ani nároky na plnění ze záruk. Ručení za vhodnost našich produktů pro určitý účel použití a za určité vlastnosti 
produktu přebíráme jen tehdy, když nám toto bylo v jednotlivém případě písemně sděleno. V každém případě jsou oprávněné 
nároky na plnění ze záruky omezeny na dodávku bezvadného náhradního zboží nebo, pokud by toto dodatečné opatření selhalo, 
na vrácení kupní ceny. Veškeré další nároky, zejména odpovědnost za následné škody, jsou zásadně vyloučeny. Před použitím 
je nutno provést vlastní zkoušky. Za chyby textu, psaní, výpočtů a překladu nepřebíráme žádnou záruku. Vyhrazujeme si právo 
na změny provedené v zájmu dalšího vývoje. ® = zapsaná ochranná známka
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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 

Podnik  
skupiny Freudenberg


