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OKS – již více než 25 let váš profesionální partner pro
speciální produkty chemické technologie 

Značka OKS představuje produkty vysoké jakosti

určené ke snížení tření, opotřebení a koroze. 

Naše produkty jsou využitelné ve všech oblastech

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 střediskem

v blízkém Maisachu.

Již více než 25 let trvající úspěch je rozhodujícím

způsobem ovlivňován vysokou kvalitou a

spolehlivostí našich produktů a rovněž rychle se

měnícími požadavky zákazníků vyplývajícími

z inovativních 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) využíváme 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 technický

servis z nás ve světovém měřítku činí předního

partnera náročných zákazníků. Využijte know-how

našich specialistů. Obraťte se na nás. 

Jsme certifikováni TÜV podle 

DIN ISO 9001:2000. 

K VALITA MADE IN GERMANY 

DOSTUPNÁ NA CELÉM SVĚ TĚ
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Produkt Název Oblasti použití Oblast použití

A DEMONTÁŽE 

PAST Y PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE

OKS 200 Montážní pasta MoS2 Montážní mazivo pro operace nalisování. Záběhové
mazivo pro vysoce zatížené kluzné plochy. Zabraňuje
opotřebení, trhavému tření, zakusování, poškození při
záběhu nebo tvorbě pitingu. Mazivo pro náročné tvářecí
operace. Univerzálně použitelné. 

OKS 220
OKS 221*

Pasta MoS2 Rapid 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. 

OKS 240
OKS 241*

Pasta proti zadírání 
(měděná pasta) 

Pro montáž šroubových spojení, které jsou vystaveny
působení vysokých teplot a vlivům koroze. Zabraňuje
zadírání nebo korozi. Umožňuje optimální poměr
utahovacího momentu a dosažitelného předpětí.
Klasická pasta proti zadírání. 

OKS 245 Měděná pasta 
s vysokým 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. 

OKS 250
OKS 2501*

Bílá univerzální pasta,
bez kovů 

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

Bílá montážní pasta Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny
vysokým tlakům při nízkých rychlostech. Umožňuje
optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného
předpětí. Zabraňuje korozi oceli. Bez kovů. Vodě
odolná.

OKS 265

OKS 270

Pasta na upínací pouzdra 

Bílá tuková pasta 

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. 

Dlouhodobé mazání kluzných ploch, které jsou
vystaveny vysokým tlakům. Neznečišťující alternativy
k černým mazivům. Víceúčelové tuhé pasty pro mazací
místa u textilních, balicích nebo kancelářských strojů
a přístrojů pro domácnost. 

PPaassttyy 

OKS 260
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Vlastnosti / schválení Balení Složení Technické údaje 

PPaassttyy 

černá
MoS2, grafit 
Jiná tuhá maziva
Mox-Active
Syntetický olej
Lithiové mýdlo 

Teplota použití: -35°C Ý +450°C
Press-Fit: µ = 0,09 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 2400 N
Závitové tření: µ = 0,07 

Tuba 50 g
Plechovka 250 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg 

černá
MoS2 a jiná tuhá maziva
Mox-Active
Syntetický olej 

Teplota použití: -35°C Ý +450°C
Press-Fit: µ = 0,05 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 4200 N
Závitové tření: µ = 0,07 

Tuba 50 g
Plechovka 250 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sprej 400 ml* 

hnědá barva mědi
Měděný prášek a jiná tuhá
maziva
Syntetický olej
Anorganické zahušťovadlo 

Teplota použití: -30°C Ý až +200°C/+1100°C
Press-Fit: µ = 0,12 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 2800 N
Závitové tření: µ = 0,09 

Tuba 10 g
Tuba 100 g
Plechovka se štětcem 250 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sprej 400 ml* 

barvy mědi
Měděný prášek
Aditiva pro ochranu proti
korozi
Polosyntetický olej
Lithiové mýdlo 

Teplota použití: -30°C Ý +150°C/+1100°C
Press-Fit: µ = 0,12 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 2600 N
Závitové tření: µ = 0,15 

Plechovka se štětcem 250 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg 

bílá
Bílá tuhá maziva
Mox-Active
Syntetický olej
Polymerovaná pryskyřice 

Teplota použití: -40°C Ý +200°C/+1400°C
Press-Fit: µ = 0,08 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 4000 N
Závitové tření: µ = 0,10 

Tuba 10 g
Tuba 100 g
Plechovka se štětcem 250 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sprej 400 ml* 

OKS 250: Č. reg. NSF H2 131379 

světlé barvy
Bílá tuhá maziva
Minerální olej
Lithiové mýdlo 

Teplota použití: -25°C Ý +150°C
Press-Fit: µ = 0,09 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 2600 N
Závitové tření: µ = 0,09 

Tuba 100 g
Plechovka 250 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg 

světlé barvy
Bílá tuhá maziva
Aditiva zlepšující přilnavost
Syntetický olej
Lithiové mýdlo 

světlé barvy
PTFE a bílá tuhá maziva
Minerální olej
Lithiové mýdlo 

Teplota použití: -45°C Ý +150°C
Press-Fit: nelze použít
Test VKA (přivařovací síla): 4200 N
Závitové tření: µ = 0,10 

Teplota použití: -25°C Ý +125°C
Press-Fit: µ = 0,14 bez chvění
Test VKA (přivařovací síla): 5000 N
Závitové tření: µ = 0,09 

Patrona 100 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg 

Tuba 100 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg 
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Produkt Název Oblast použitíOblasti použití 

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320 

ISO VG 7
DIN 51 502: C7 

PRO SPOLEHLIVÉ MAZÁNÍ 

OLEJE S VYSOCE JAKOSTNÍMI ADITIVY

OOlleejjee 

OKS 340
OKS 341*

Ochrana pro řetězy, 
přilnavé mazivo 

Syntetické mazivo pro části strojů, které jsou
vystaveny vysokým tlakům nebo vlivům koroze.
Extrémní penetrační schopnost. Přilnavý a odolný
proti otěru. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.
Nepůsobí na O-kroužky. Bez rozpouštědel. Pro
rychloběžné řetězy. 

OKS 370
OKS 371*

Univerzální olej
pro potravinářské technologie 

Vysoce jakostní olej po části strojů v jemné mechanice.
Neutrální po stránce chuti a zápachu. Extrémní
penetrační schopnost. Odpuzuje vodu. Uvolňuje
nečistoty a rez. Z textilií lze vyprat. Použitelnost
v textilním a obalovém průmyslu. 

OKS 390
OKS 391*

Řezný olej pro všechny kovy Pro třískové obrábění všech kovů. Umožňuje vyšší
řezné rychlosti. Snižuje řezný odpor. Zaručuje
optimální stav řezných ploch a prodlužuje životnost
nástrojů. Univerzální použitelnost v dílnách a při
montážích. 

OKS 450
OKS 451*

Mazivo pro řetězy 
a přilnavé mazivo, 
transparentní 

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

OKS 600
OKS 601*

Víceúčelový olej 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. 

OKS 8600
OKS 8601*

OKS 670
OKS 671*

OKS 700
OKS 701*

Víceúčelový olej BIOlogic 

Vysoce jakostní mazací olej
s bílými tuhými mazacími
látkami 

Jemný olej pro ošetřování,
syntetický 

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

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. 

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. 

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP X 460 

ISO VG 15
DIN 51 502: CL 15 

ISO VG 22 

ISO VG 7
DIN 51 502: CL E 7 

ISO VG 46
DIN 51 502: CL F 46 

ISO VG 7
DIN 51 502: CL X 7



www.oks-germany.com

7

OKS 370: Č. reg. NSF H1 124382
OKS 371: Č. reg. NSF H1 124384
Podle DAB 10 

OOlleejjee 
Vlastnosti / schválení Balení Složení Technické údaje 

Teplota použití: -30°C Ý +200°C
Hustota (20°C): 0,90 g/ml
Viskozita (40°C): 470 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 2600 N 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 500 ml* 

hnědá-transparentní
Mox-Active 
Zvyšuje přilnavost
Polyisobutylen 

Teplota použití: -10°C Ý +180°C
Hustota (20°C):  0,86 g/ml
Viskozita (40°C): 14 mm2/s 

bezbarvá
Bílý olej 

Sprej s pumpou 100 ml
Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 500 ml* 

Teplota použití: nelze použít
Hustota (20°C): 0,86 g/ml
Viskozita (40°C): 23 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 3400 N 

světlé barvy
Mox-Active
Minerální olej 

Láhev 250 ml
Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 400 ml* 

Teplota použití: -30°C Ý +200°C
Třída NLGI: nelze použít
Hodnota DN (dm x n): nelze použít
Viskozita základního oleje (40°C): 300 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 2400 N 

hnědá-transparentní
Mox-Active 
Zvyšuje přilnavost
Polyisobutylen 

Plechovka se štětcem 500 ml
Plechovka 1 l
Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 300 ml*
Sprej 500 ml* 

Teplota použití: -30°C Ý +60°C
Test kondenzace vody: 
194 hodin při tloušťce vrstvy 9 µm
Tloušťka vrstvy: 9 µm 

světlé barvy
Minerální olej 

světlé barvy
Ester 

světlé barvy
Bílá tuhá maziva
Mox-Active
Minerální olej 

světlé barvy
Polyisobutylen 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 400 ml* 

Teplota použití: -5°C Ý +160°C
Hustota (20°C): 0,88 g/ml
Viskozita (40°C): 7 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): nelze použít 

Teplota použití: -30°C Ý +80°C
Hustota (20°C): 0,90 g/ml
Viskozita (40°C): 42 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 3000 N 

Teplota použití: -50°C Ý +100°C
Hustota (20°C): 0,83 g/ml
Viskozita (40°C): 7 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): nelze použít 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 400 ml* 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 400 ml* 

Plechovka 1 l
Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 100 ml*
Sprej 400 ml* 
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Produkt Název Oblast použitíOblasti použití 

TTuukkyy 

TUK Y PRO DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ PŘI 

NÁROČNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 

OKS 400 Víceúčelový vysoce jakostní
tuk s MoS2

Pro valivá a kluzná ložiska, vřetena a klouby vysoce
zatížené nebo vystavené rázům. Vytváření kluzného
filmu MoS2 pro nouzové stavy. Snižuje opotřebení.
Stabilní vůči stárnutí a oxidaci. Univerzálně použitelný
tuk pro vysoké tlaky. 

DIN 51 502: KPFK-30 

OKS 402 Vysoce jakostní tuk 
pro valivá ložiska 

Pro části strojů jako jsou valivá a kluzná ložiska, vřetena
a kluzná vedení s normálním zatížením. Snižuje
opotřebení. Dobrá odolnost proti tlaku a vodě. Stabilní
z hlediska stárnutí a oxidace. Víceúčelový tuk. 

OKS 470
OKS 471*

Bílý
všestranný tuk vysoké jakosti
(také pro potravinářské
technologie) 

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. Odolává
vodě. Hygienicky nezávadný. 

OKS 476 Víceúčelový tuk
pro potravinářské technologie 

Pro valivá a kluzná ložiska a jiné části strojů. Odolává
studené a horké vodě stejně jako desinfekčním
a čisticím prostředkům. Odolává oxidaci. Snižuje
opotřebení. Všestranně použitelný víceúčelový tuk pro
potravinářské technologie. 

OKS 1110
OKS 1111*

Víceúčelový silikonový tuk 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
využitím, rovněž i v potravinářské technologii. 

DIN 51 502: K2K-30 

DIN 51 502: KF2K-30 

DIN 51 502: KF2K-20 

DIN 51 502: MSI3S-40 
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Vlastnosti / schválení Balení Složení Technické údaje 

Č. reg. NSF H1 137619

OKS 1110: Č. reg. NSF H1 124381
Vysoce jakostní tuk pro
valivá ložiska

TTuukkyy 

Teplota použití: -30°C Ý +120°C
Třída NLGI: 2
Hodnota DN (dm x n): 400 000 mm/min
Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 2000 N 

Patrona 100 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sud 180 kg 

Teplota použití: -30°C Ý +120°C
Třída NLGI: 2
Hodnota DN (dm x n): 350 000 mm/min
Viskozita základního oleje (40°C): 100 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 3600 N 

Tuba 100 g
Patrona 100 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sud 180 kg
Mazací souprava 

černá
MoS2
Minerální olej
Lithiové mýdlo 

světlé barvy
Minerální olej
Lithiové mýdlo 

světlé barvy
Bílá tuhá maziva
Minerální olej
Lithiové mýdlo 

světlé barvy
Bílá tuhá maziva
Bílý olej
Hliníkové komplexní mýdlo 

transparentní
Silikonový olej
anorganické zahušťovadlo 

Teplota použití: -30°C Ý +120°C
Třída NLGI: 2
Hodnota DN (dm x n): 300 000 mm/min
Viskozita základního oleje (40°C): 108 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 3800 N 

Tuba 100 g
Patrona 100 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sud 180 kg
Sprej 500 ml* 

Teplota použití: -20°C Ý +120°C
Třída NLGI: 2
Hodnota DN (dm x n): 400 000 mm/min
Viskozita základního oleje (40°C): 67 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): 2200 N 

Patrona 100 g
Plechovka 1 kg
Sáček 1 kg
Pytel 25 kg
Sud 180 kg 

Teplota použití: -40°C Ý +200°C
Třída NLGI: 3
Hodnota DN (dm x n): nelze použít
Viskozita základního oleje (40°C): 9500 mm2/s
Test VKA (přivařovací síla): nelze použít

Tuba 10 g
Tuba 100 g
Patrona 100 g
Plechovka 500 g
Sáček 5 kg a pytel 25 kg
Sud 180 kg
Sprej 500 ml* 
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Produkt Název Oblast použitíOblasti použití 

SSuucchháá mmaazziivvaa 

SUCHÁ MAZIVA – ALTERNATIVA PRO ZVL ÁŠTNÍ

PŘÍPADY POUŽITÍ 

OKS 111 Prášek MoS2,
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. 

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. 

OKS 511 Kluzný lak MoS2,
rychleschnoucí 

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

OKS 571 Kluzný lak PTFE Suché mazivo pro kluzné plochy z rozdílných materiálů
při nízkých tlacích, nízkých rychlostech a v prašném
prostředí. Bezbarvý, nešpinící, kluzný a separační film.
Zabraňuje korozi třením. Sušení při pokojové teplotě.
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Vlastnosti / schválení Balení Složení Technické údaje 

SSuucchháá mmaazziivvaa 

Teplota použití: -185°C Ý +450°C
(až +1100°C ve vakuu, až +1300°C v ochranné atmosféře)
Test Press-Fit: nelze použít
Koeficient závitového tření: nelze použít
Velikost částic: 3,0 – 4,0 µm, max. 15 µm 

Sprej 400 ml černá
MoS2

černá
Grafit
Přírodní pryskyřice
Rozpouštědlo 

Teplota použití: -30°C Ý +100°C
Třída NLGI: nelze použít
Hodnota DN (dm x n): nelze použít
Viskozita základního oleje (40°C): nelze použít
Test VKA (přivařovací síla): nelze použít 

Sprej 500 ml 

černá
MoS2, jiná tuhá maziva
Organické pojivo
Rozpouštědlo 

Teplota použití: -180°C Ý +450°C
Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu
Koeficient závitového tření: µ = 0,07 

Sprej 400 ml 

světlé barvy
PTFE
Organické pojivo
Rozpouštědlo 

Teplota použití: -180°C Ý +260°C
Test Press-Fit: µ = 0,07, bez trhavého kluzu
Koeficient závitového tření: µ = 0,10 

Sprej 400 ml 
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Produkt Název Oblast použitíOblasti použití 

KONZERVACI PŘI SKL ADOVÁNÍ A EXPEDICI

OCHRANA PROTI KOROZI PRO ZARUČENOU

OOcchhrraannaa pprroottii kkoorroozzii 

OKS 2100
OKS 2101*

Ochranný film pro kovy Dočasný film na bázi vosku pro ochranu proti korozi při
skladování a expedici částí strojů s kovově čistými
plochami. Vhodné pro všechna klimatická pásma.
Pevně ulpívající transparentní film. Snadná
odstranitelnost. Dobrá snášenlivost s mazivy. 

OKS 2300
OKS 2301*

Ochrana forem Dočasný film pro ochranu proti korozi při skladování
a expedici částí strojů s kovově čistými plochami.
Zelené zbarvení pro kontrolu. Vhodné pro všechna
klimatická pásma. Odpuzující vodu. Snadná
odstranitelnost. Dobrá snášenlivost s mazivy. 

OKS 2511 Zinková ochrana Katodová ochrana proti korozi na bázi vysoce čistého
zinkového prášku pro železné kovy. Ke zlepšení
zinkovaných ploch. Rovněž jako penetrační základ pro
nátěrové systémy. Rychleschnoucí. Pro použití
u ocelových konstrukcí v klimatizační technice. 

OKS 2521 Lesklý zinek Dekorativní ochrana proti korozi na bázi zinkového
a hliníkového prášku pro železné kovy. Ke zlepšování
žárově zinkovaných ploch. Provařitelné. Odolné proti
otěru a přelakovatelné. Rychleschnoucí. 

OKS 2531 Hliníkově kovová Dekorativní ochrana proti korozi na bázi hliníkového
prášku pro železné kovy. Ke zlepšování žárově
zinkovaných ploch. Provařitelné. Rychleschnoucí.
Odolné proti otěru. Chrání výfukové soustavy vozidel.
Optimální v kombinaci s OKS 2511. 

OKS 2541 Ochrana nerezové oceli Odolná ochrana a dekorační vrstva s pigmenty
nerezové oceli pro všechny materiály. Velmi přilnavý.
Odolný proti nárazu, odlupování a poškrabání.
Rychleschnoucí. Optimální v kombinaci s OKS 2511. 
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Vlastnosti / schválení Balení Složení Technické údaje 

OOcchhrraannaa pprroottii kkoorroozzii 

Teplota použití: -40°C Ý +70°C
Test solnou mlhou: 1000 hodin při tloušťce vrstvy 50 µm
Tloušťka vrstvy: cca 10 µm po jednorázovém použití 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 500 ml* 

světlé barvy
Syntetický vosk
Aditiva pro ochranu proti
korozi
Rozpouštědlo 

zelená
Syntetický vosk
Aditiva pro ochranu proti
korozi
Rozpouštědlo 

Teplota použití: -40°C Ý +70°C
Test solnou mlhou: >1000 hodin při tloušťce 
vrstvy 10 µm
Tloušťka vrstvy: cca 10 µm po jednorázovém použití 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 500 ml* 

matně šedá
Zinkový prášek nejvyšší
čistoty
Směs umělých pryskyřic
Rozpouštědlo 

Teplota použití: do +490°C
Test solnou mlhou: 480 hodin při tloušťce vrstvy 50 µm
Tloušťka vrstvy: cca 20 µm při jednorázovém nástřiku 

Sprej 500 ml 

barvy hliníku
Zinkový, hliníkový prášek
nejvyšší čistoty
Směs umělých pryskyřic
Rozpouštědlo 

Teplota použití: do +240°C
Test solnou mlhou: 240 hodin při tloušťce 
vrstvy 80 – 100 µm
Tloušťka vrstvy: cca 20 µm při jednorázovém nástřiku 

Sprej 500 ml 

barva hliníku, lesklá
Hliníkový prášek nejvyšší
čistoty
Směs umělých pryskyřic
Rozpouštědlo 

Teplota použití: -50°C Ý +180°C
(Krátkodobě do +800°C)
Test solnou mlhou: 480 hodin při tloušťce vrstvy 50 µm
Tloušťka vrstvy: cca 10 µm při jednorázovém nástřiku 

Sprej 500 ml 

kovově lesklá
Prášek z nerezové oceli
Akrylová pryskyřice
Rozpouštědlo 

Teplota použití: do +100°C
Test solnou mlhou: 72 hodin při tloušťce vrstvy 50 µm
Tloušťka vrstvy: cca 20 µm při jednorázovém nástřiku 

Sprej 500 ml 
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Produkt Název Oblast použitíOblasti použití 

PPrroodduukkttyy pprroo úúddrržžbbuu 

OKS 90 Pasta k zajištění závitů Pevný prostředek k zajištění šroubů ve formě pasty.
Odolává vibracím. Použití rovněž na zušlechtěných
plochách, nerezové oceli a jiných pasivních
materiálech jako jsou např. plasty. Má střední pevnost,
a proto je možná nedestruktivní demontáž. Univerzálně
použitelné. 

OKS 611 Odrezovač s MoS2 Pro nedestruktivní demontáž pevně ulpívajících nebo
zarezlých částí strojů. Velmi dobré penetrační
vlastnosti. Odpuzuje vlhkost. Dobré mazací vlastnosti
díky přítomnosti MoS2. Univerzální odrezovač pro
průmysl, dílnu a hobby. 

OKS 621 (F)Rost Breaker Nedestruktivní demontáž pevně ulpívajících nebo
zarezlých částí strojů. Rozrušení zkorodované vrstvy
ochlazením až na -40°C. Vniknutí penetračního oleje do
jemných trhlin. Rychle působící odrezovač pro
průmysl, dílnu a hobby. 

OKS 640
OKS 641*

OKS 1360
OKS 1361*

OKS 1501

Olej pro údržbu 

Silikonový separační
prostředek 

Separační prostředek bez
silikonu 

K demontáži, mazání a ošetřování částí strojů
a kovových ploch. Dobrý čisticí účinek. Dočasná
ochrana proti korozi. Odpuzuje vlhkost. Pro průmysl,
dílnu a hobby. 

Separační a kluzný prostředek pro zpracování plastů.
Chemicky neutrální. Bez rozpouštědel. Bezbarvý.
Odpuzuje vodu. Pomocný prostředek pro zatahování
pryžových profilů. Mazání řezných hran. (OKS 1361:
Ošetřování a impregnace povrchu plastů a textilií.) 

Separační prostředek bez silikonu pro elektrické
svařování a svařování v ochranné atmosféře. Zabraňuje
přivařování kapek při svařování. Zvyšuje odolnost proti
vzplanutí. Vysoce účinný separační prostředek bez
silikonu pro zpracování plastů. Univerzální svařovací
sprej na bázi rozpouštědel. 

PRODUKT Y PRO ÚDRŽBU 

PRO PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY 

OKS 1600
OKS 1601*

Separační prostředek pro
svařování,
koncentrát na bázi vody 

Separační prostředek na bázi vody pro elektrické
svařování a svařování v ochranné atmosféře, šetrný
k prostředí. Zabraňuje přivařování kapek při svařování.
Zvyšuje odolnost proti vzplanutí. Lze beze zbytku
odstranit. Univerzální koncentrovaný separační
prostředek pro svařování bez použití silikonu. 

OKS 2701 Chladicí sprej Prudké podchlazení menších ploch a součástí až na 
-45°C. Simulace podmínek studeného startu u motorů
vozidel. Pro vyhledávání přerušení podmíněných
teplem. Chrání okolní oblasti při letování a svařování.
Snadná montáž lisovaných spojů. 
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Vlastnosti / schválení Balení Složení Pokyny pro použití 

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

PPrroodduukkttyy pprroo úúddrržžbbuu 

Jednoduchá manipulace, protože zapouzdřené
komponenty jsou aktivovány teprve sešroubováním. Při
pokojové teplotě nastává počátek vytvrzování asi 
po 5 minutách od montáže. Vhodné pro všechny závity
od M5. Teplota použití: -60°C Ý +150°C.  

Tuba 10 g
Tuba 50 g 

červená
Epoxyakrylát
zapouzdřený
Urychlovač a tvrdidlo 

šedá
MoS2
Minerální olej 

Pro optimální účinek očistěte příslušné místo
mechanicky od nečistot. Bohatě nastříkejte a nechejte
působit. Postup podle potřeby opakujte. 
Teplota použití: -30°C Ý +50°C. 

Sprej 400 ml 

světlé barvy
Minerální olej
Rozpouštědlo 

Před použitím odstraňte hrubé nečistoty. 
Před použitím plechovku protřepejte. 
Nastříkejte ze vzdálenosti 10 – 15 cm a nechejte působit
přibližně 1 – 2 minuty. 
Postup podle potřeby opakujte. 
Teplota použití: -10°C Ý +40°C. 

Sprej 400 ml 

žlutě-transparentní
Minerální olej
Rozpouštědlo 

světlé barvy
Silikonový olej 

světlé barvy
Přírodní mastný olej
Rozpouštědlo 

Před použitím odstraňte hrubé nečistoty. Produkt bohatě
nastříkejte a nechejte působit podle stupně ulpívání a
potřebné hloubky vniknutí. Postup podle potřeby
opakujte. Teplota použití: -50°C Ý +80°C. 

Pro optimální účinek očistěte plochy mechanicky
a rovněž s použitím OKS 2610 / OKS 2611. Produkt
naneste rovnoměrně a tence, případně jej nastříkejte
a vyvarujte se nadměrného nanášení. 
Teplota použití: -50°C Ý +200°C. 

Pro optimální účinek očistěte plochy mechanicky
a rovněž s použitím OKS 2611. Oblast aplikace
nastříkejte rovnoměrně a tence ze vzdálenosti 
20 – 30 cm. Snadno a beze zbytků odstranitelné 
pro následující pracovní postupy jako jsou lakování 
nebo metalizace. 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 400 ml* 

Plechovka 1 l
Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sprej 500 ml* 

Sprej 400 ml 

Pro optimální účinek očistěte plochy mechanicky
a rovněž s použitím OKS 2610 / OKS 2611. Po použití
koncentrát rozřeďte vodou až 1 : 5 a rovnoměrně
naneste tenkou vrstvu, případně, u varianty ve 
spreji, nastříkejte odpovídajícím způsobem ze
vzdálenosti 20 – 30 cm.

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sprej 500 ml* 

světlé barvy
Přírodní mastný olej
Voda 

bezbarvá
Účinný a hnací plyn 

Ochlazované díly nastřikujte tak dlouho, až se dosáhne
požadované teploty. Nepoužívejte pod napětím
a udržujte daleko od zdrojů zapálení. OKS 2701 se
rychle a beze zbytků vypařuje. 

Sprej 400 ml 
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Produkt Název Oblast použití

PPrroodduukkttyy pprroo úúddrržžbbuu 
Oblasti použití 

OKS 2721 Tlakovzdušný sprej Odstranění volných částic nečistot na nepřístupných
místech. Suchá směs plynů pod tlakem, bez oleje.
Vypařuje se rychle a beze zbytků. Pro údržbu
v elektronice, jemné mechanice, u optických přístrojů
a všech druhů kancelářských strojů. 

OKS 2800
OKS 2801*

Vyhledávač netěsností Vyhledávání netěsností potrubí, armatur a nádob pod
tlakem. Tvoření bublin je známkou úniku plynu.
Univerzálně použitelný. Nejedovatý. Vhodný pro
tlakovzdušná, kyslíková, plynová zařízení a chladicí
stroje. 

OKS 2810
OKS 2811*

Vyhledávač netěsností,
mrazuvzdorný 

Vyhledávání netěsností potrubí, armatur a nádob pod
tlakem do -15°C. 
Tvoření bublin je známkou úniku plynu. Univerzálně
použitelný. Nejedovatý. Vhodný pro tlakovzdušná,
kyslíková, plynová zařízení a chladicí stroje. 

OKS 2901 “Ladění řemenů” Zvyšuje tažnou sílu řemenů. Zabraňuje prokluzu.
Chrání řemeny před vysycháním a opotřebením.
Prodlužuje životnost. Zamezuje pískání. Univerzální
použitelnost pro všechny klínové, kruhové a ploché
řemeny.  

PRODUKT Y PRO ÚDRŽBU 

PRO PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY 
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PPrroodduukkttyy pprroo úúddrržžbbuu 
Vlastnosti / schválení Balení Složení Pokyny pro použití 

Povoleno podle DIN DVGW
Kontrolní značka NG 5170AO0659* 

Povoleno podle DIN DVGW
Kontrolní značka NG 5170BL0103* 

bezbarvá
Účinný a hnací plyn 

Postřikování se provádí v krátkých intervalech ze
vzdálenosti přibližně 10 cm. Před použitím plechovku
neprotřepávejte a při stříkání držte svisle. Nepoužívejte
pod napětím a udržujte daleko od zdrojů zapálení.  

Sprej 400 ml 

bezbarvá
Účinné látky
Ochrana proti korozi
Voda 

Naneste na zkoušené místo prostřednictvím systému
vzduchového spreje nebo pomocí štětce případně
nástřikem. Tvoření bublin je známkou netěsnosti.
Chraňte před mrazem. Při použití u polyamidových 
prvků vedení je po aplikaci omyjte vodou. 
Teplota použití: do +80°C. 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sprej 400 ml* 

bezbarvá
Účinné látky
Ochrana proti korozi
Voda 

Naneste na zkoušené místo pomocí ručního spreje,
štětce případně nástřikem. Tvoření bublin je známkou
netěsnosti. Při použití u polyamidových prvků vedení je
po aplikaci omyjte vodou. 
Teplota použití: -15°C Ý až +80°C. 

Kanistr 5 l
Sprej 400 ml* 

bezbarvá
Aditiva zlepšující přilnavost
Rozpouštědlo 

Pro optimální přilnutí očistěte řemen mechanicky 
a rovněž s použitím OKS 2611. Rovnoměrně nastříkejte
na řemen. Před uvedením do provozu nechejte 30 minut
působit. Postup podle potřeby opakujte. Před použitím 
u plastů vyzkoušejte jejich snášenlivost. 
Teplota použití: do +80°C. 

Sprej 400 ml 
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Produkt Název Oblast použitíOblasti použití 

ČČiissttiiččee 

ČISTIČE K DŮKL ADNÉMU ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

A ZBY TKŮ MAZIV 

OKS 2610
OKS 2611*

Univerzální čistič Pro části strojů a plochy s nečistotami obsahujícími olej
nebo tuk. Vypařuje se rychle a beze zbytků. Vysoká
účinnost čištění. Krátkodobá antikorozní ochrana díky
působení aditiv VCI. Žádné podchlazení. Čistič pro místa
mazání a lepení. 

OKS 2621 Čistič kontaktů K odstranění znečištění, která by mohla vyvolávat
plíživé proudy. Žádné stékání v důsledku rychlého
odpařování. Bez hnacích freonů (CKW). K čištění
např. rozdělovačů, spínačů, relé, potenciometrů,
konektorových spojů, násuvných a závitových
kontaktů. 

OKS 2650 BIOlogic, průmyslový čistič,
koncentrát na bázi vody 

Čistič na bázi vody k odstranění masivních znečištění
oleji, tuky a sazemi. Biologicky odbouratelný. Dobré
odlučovací vlastnosti. Šetrné k choulostivým plochám.
Univerzální použitelnost v průmyslu, dílně
a v potravinářské technologii. 

OKS 2661 Rychlý čistič Pro části strojů a plochy s nečistotami obsahujícími
olej nebo tuk. Vypařuje se rychle a beze zbytků.
Vysoká účinnost čištění. Ideální pro přípravu lepených
spojů a čištění míst mazání. Čistič brzd.



www.oks-germany.com 

19

Č. reg. NSF A1 129003
Certifikát jakosti LGA 

Vlastnosti / schválení Balení Složení Pokyny pro použití 

ČČiissttiiččee

Na čištěné plochy naneste s dostatečným přebytkem,
případně nastříkejte z krátké vzdálenosti a podle potřeby
otřete hadrem. Poté nechejte asi 1 minutu oschnout při
pokojové teplotě. Před použitím na plasty a plochy
opatřené nátěrem vyzkoušejte jejich snášenlivost. 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l
Sprej 500 ml* 

bezbarvá
Aditiva
Směs rozpouštědel 

bezbarvá
Směs rozpouštědel 

Před použitím vypněte proud a odveďte elektrostatický
náboj. Nastřikujte, až se dosáhne požadované čistoty.
V důsledku rozmanitosti plastů používaných
v elektrotechnice, před použitím vyzkoušejte příslušnou
odolnost. 

Sprej 400 ml 

narudlá
Tensidy
Voda 

Podle stupně znečištění lze ředit vodou v poměru mezi
1: 5 až 1:40. Nastříkejte a po krátké době působení
opláchněte vodou nebo ostříkejte. Vhodné pro použití
u vysokotlakých a parních čisticích přístrojů. Před
použitím vyzkoušejte jejich snášenlivost povrchových
ploch. 

Kanistr 5 l
Kanistr 25 l
Sud 200 l 

bezbarvá
Směs rozpouštědel 

Čištěné plochy nastříkejte z krátké vzdálenosti
s dostatečným přebytkem a případně otřete hadrem.
Poté nechejte asi 1 minutu oschnout při pokojové
teplotě. Před použitím na plasty a plochy opatřené
nátěrem vyzkoušejte jejich snášenlivost. 

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

46mm

NeueHelv
HeavyExtObl.
100% schwarz
12,5pt; +5spat.

OKS 3750

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

33mm

NeueHelv
HeavyExtObl.
100% schwarz
9pt; +5spat.

Bateriový pohon 

Jednoduchá montáž na místě mazání 

Speciální maziva OKS 

Řešení pro trvalé průmyslové
použití 

MAZACÍ PŘÍSTROJE PRO 

PRAKTICKÉ POUŽITÍ 

Systém Airspray OKS
Praktický stříkací systém vylučuje odpad a snižuje náklady. Malá investice do životního prostředí, která si

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 je ChronoLube dodáván spolu s tuky OKS 420, OKS 422 a OKS 479 a rovněž s oleji OKS 352

a OKS 3760. Další maziva jsou se systémem ChronoLube k dodání na vyžádání. 
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Speciální maziva pro potravinářské
technologie

Zvláště ke splnění hygienických požadavků

v potravinářské technologii byla v OKS vyvinuta

speciální maziva. Jsou použitelná ve všech

oblastech, kde by se člověk mohl nepřímo dostat

do styku s mazivem. Tím překračují rámec

potravinářského 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 individuální
použití 

Vývoj maziv specifických pro zákazníka se

vyznačuje úzkou spoluprací s našimi obchodními

partnery při řešení. V naší laboratoři pracují experti

různých odborností s použitím nejmodernějších

zařízení a zkušebních systémů, aby pro speciální

případy použití mohly být produkty modifikovány

nebo nově vyvíjeny. 

Oslovte nás. 

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO 

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ 

Patrona ChronoLube je snadno

vyměnitelná našroubováním a

odšroubováním hnací jednotky 
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ODBORNÉ TERMÍNY 

DIN 51502
Cílem této normy je jednotné označování

standardních maziv pomocí systému

označování pomocí písmen

a jednoduchých grafických symbolů.

Označení zahrnuje druh maziva, viskozitu,

konzistenci a rovněž teplotu při použití.

Speciální maziva však lze pomocí

DIN 51502 znázornit jen v omezené míře.

Hodnota DN
Hodnota DN neboli faktor otáček je

empirická orientační hodnota, která

udává maximální otáčky, do nichž může

být mazivo ve valivém ložisku použito.

Hodnota DN je v podstatě založena na

středním průměru ložiska (D+d)/2, je však

výrazně závislá na daném typu ložiska

případně na konstrukci uložení.

Konzistence
U mazacích tuků je konzistence

parametrem jejich tuhosti. Podle

DIN 2137 se měří jako hloubka vniknutí

normovaného kuželu. Klasifikace podle

NLGI (DIN 51818) začíná u velmi měkké

(třída 000) až k velmi tvrdé (třída 6).

Standardní maziva většinou odpovídají

třídě NLGI 2.

MoX-ActiveActive
V mazivech obsažená složka MoX-Active

(registrovaná ochranní známka OKS)

umožňuje vyhlazení jinak drsných ploch

povrchu kovu na mazaných místech a po

tribologické stránce vyvolává účinné

zlepšení kluzných ploch. Doby záběhu

jsou podstatně zkráceny, tření

a opotřebení jsou podstatně redukovány.

Klasifikace NSF
Maziva, která mají složení odpovídající

celosvětově uznávanému seznamu

obsažených látek americké Food and

Drug Administration (FDA), jsou po

kontrole v National Sanitation Foundation

zveřejněny pod registračním číslem NSF.

Přitom existuje klasifikace H1 pro maziva,

která smí být použita tehdy, když

technicky není možno vyloučit styk

s potravinami. Klasifikace H2 platí pro

maziva, která smí být použita tehdy, když

je styk s potravinami technicky vyloučen.

Bod skápnutí
Bod skápnutí u mazacích tuků

představuje teplotu, při níž zahušťovadlo

již není schopno vázat základní olej

a mazací tuk v závislosti na zkušebních

podmínkách DIN 2176 začne protékat

maznicí.

Viskozita
Viskozita je vlastnost kapalin, která

v důsledku vnitřního tření vytváří odpor

proti tečení. Nejdůležitějším faktorem

ovlivňujícím viskozitu je teplota. Se

zvyšující se teplotou viskozita klesá

a obráceně. Rozdělení do tříd viskozity se

provádí podle DIN 51519. Čím vyšší je

číslo, tím nižší je tekutost.

Test VKA
Čtyřkuličkový přístroj je zkušební zařízení

pro maziva, která se používají při vysokých

měrných tlacích v podmínkách

smíšeného tření. Podle DIN 51350 se test

VKA provádí s použitím otáčející se

kuličky, která klouže po třech stabilních

kuličkách. Při zkoušení maximální

zatížitelnosti maziva se na pohyblivou

kuličku působí zkušební silou, která je

postupně zvyšována, až se v důsledku

tepla vyvinutého třením systém čtyř

kuliček svaří. U dalších zkušebních

postupů VKA se stanovuje hodnota

opotřebení pro mazivo při definovaných

podmínkách zkoušky (zkušební síla,

rychlost, čas).
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Vlastnosti 

Kluzná ložiska 

Valivá ložiska 

Vysoké
teploty 

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 

Šetrný k prostředí Vliv 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 

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 

PPaassttyy

OOlleejjee

TTuukkyy

SSuucchháá mmaazziivvaa

OOcchhrraannaa pprroottii kkoorroozzii

PPrroodduukkttyy pprroo úúddrržžbbuu 

SYSTÉM PIKTOGRAMŮ OKS 

Oblasti použití 



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
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SSppeecciiáállnníí mmaazziivvaa 
PPrroodduukkttyy pprroo úúddrržžbbuu 

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. 

PORADENSTVÍ A ODBY T 

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. PPřřeedd ppoouužžiittíímm
jjee nnuuttnnoo pprroovvéésstt vvllaassttnníí zzkkoouušškkyy.. 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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