
Produktprogram 
Industri smøremidler 



Industrismøremiddel

Industrioljer 
Utviklingen av industrimaskiner har 
gått i retning av høyere belastning, 
økte effektuttak og høyere driftstem-
peraturer. Dette stiller store krav til 
pålitelighet og ytelse under driften, 
og til at alle komponenter i konstruk-
sjonen er optimalisert. Mineraloljeba-
serte produkter har i mange år vært 
dominerende, men for å klare påkjen-
ningene er det i dag åpenbare forde-
ler med helsyntetiske oljer. FUCHS’ 
mål er hele tiden å ligge i forkant av 
utviklingen for å imøtekomme de 
stadig høyere kravene. Vi tilbyr smø-
remidler som sparer energi, er miljø-
tilpasset, har eksepsjonelt gode lav-
temperaturegenskaper og gir effektiv 
beskyttelse for maskinene dine.

RENOLIN, RENISO, 
RENEP, ANTICORIT,  
PLANTO, CEPLATTYN, 
LAGERMEISTER

Smørefett
De økende kravene til spesialtilpasse-
de produkter for krevende forhold 
ved varierende temperatur, økt be-
lastning og strenge miljøkrav har 
drevet frem FUCHS' sortiment av smø-
refett. Produktutviklingen starter i 
laboratoriemiljø, men slutter ikke før 
produktene er testet i det virkelige 
bruksområdet. Valg av korrekt smøre-
fett gjør at krevende systemer funge-
rer effektivt, hever utnyttelsesgraden 
for maskinene og reduserer vedlike-
holdskostnadene.

RENOLIT, PLANTO, 
CEPLATTYN, GLEITMO, 
LOCOLUB, STABYL, 
URETHYN

Næringsmiddelgodkjente smøremidler 
FUCHS' produktserie CASSIDA tilbyr 
et av markedets bredeste sortimenter 
av høytytende smøremidler for 
nærings middelindustrien. Samtlige 
produkter er NSF-registrert, og pro-
duksjonsanlegget i Kaiserslautern i 
Tyskland er sertifisert ifølge NSF ISO 
21469. Alle produkter oppfyller de 
strengeste sikkerhetskravene og er 
optimert for å levere den beste tek-
niske ytelsen for nettopp det tiltenkte 
bruksområdet.

CASSIDA
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Metallbearbeiding
Det stilles en mengde krav til dagens 
moderne skjærevæsker. Kjølende 
smøremidler for metallbearbeidings-
prosesser må være effektive og lønn-
somme, og de må være fri for helse-
skadelige kjemikalier og miljø skadelige 
ingredienser. Produktene må være 
tilpasset rengjøringsvæsker og even-
tuelt etterfølgende rustbeskyttelses-
produkter. Rustbeskyttelsen er mange 
ganger kritisk for kvaliteten på slutt-
produktet. For å oppnå en optimal 
produksjonsprosess, er det derfor 
viktig at smøremidlene i de ulike 
prosesstrinnene er kompatible med 
hverandre. Vi har et heldekkende 
sortiment av smøremidler og mange-
årig erfaring med smøremiddel-
applikasjoner, noe som gjør FUCHS  
til en utmerket samarbeidspartner 
som forstår kundenes prosesser.

ECOCOOL, THERMISOL,  
RENOFORM, PLANTO

Rengjøringsvæske og rustbeskyttelse
Rustbeskyttelsen må være optimert 
og kompatibel med væsker fra tidli-
gere produksjonstrinn. Vi anbefaler å 
bruke effektive rustbeskyttelsespro-
dukter fra ANTICORIT-programmet. 
Vi leverer et bredt sortiment med 
ulike typer rustbeskyttende filmer, fra 
oljete eller fettlignende til voksaktige. 
Hvis man ikke ønsker noen film, løser 
vi rustbeskyttelsesproblemene med 
vårt komplette program av VCI-pro-
dukter, som i gassfase gir en rust-
beskyttende hinne.
 

ANTICORIT
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FUCHS Lubricants
I tett samarbeid med kundene våre utvikler vi innovative og  
spesial tilpassede helhetsløsninger for de fleste bruksområder. 

Vårt kundeløfte: techno logy that pays back.

Redusert  
slitasje

Høy  
temperatur

Lav  
temperatur

Ekstremt  
trykk

Utvidede  
serviceintervaller

Korrosjons- 
beskyttelse

Nærings- 
middelgodkjent

Miljøtilpasset

Arbeids- 
miljøtilpasset

Energi- 
besparende

Prosesskompatibel



Ekstremt  
trykk



INDUSTRISMØREMIDLER
FUCHS' tette samarbeid med maskinprodusenter og kunder er en forutsetning for  
å kunne utvikle, tilpasse og teste ut smørefett som tilfredsstiller de aller strengeste  
kravene til ytelse og levetid i industrien.

Valg av riktig produkt gjør smørefett til en viktig del av konstruksjonen og bidrar til 
problemfri drift. Den unike balanseringen av baseoljer, fortykningsmiddel og utvalgte 
tilsetningsmidler for hvert produkt gir den ytelsen som spesifiseres av applikasjonen. 
Vårt brede sortiment oppfyller de stadig strengere kravene til tekniske og økonomiske 
løsninger.

Når det gjelder å redusere slitasje under høy belastning, øke effektiviteten, bedømme 
smøreintervallene, tåle høy eller lav temperatur, overskylling av vann og kjemikalier eller 
oppfylle strenge miljøkrav, sitter vi med kunnskapen, teknologien og produktene.
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Hydraulikkvæske til bruk utendørs 8 –10

Hydraulikkvæske for innendørs bruk 10 –11
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Industrismøremiddel

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Hydraulikkvæske til bruk utendørs

RENOLIN  
ZAF 32 MC

 

Sinkfri smøre- og hydraulikk-
væske basert på gruppe III base-
oljer og utvalgte tilsetningsstof-
fer. Produktene har en naturlig 
høy skjærstabil viskositetsindeks 
for universell bruk i hydraulikk  
og girkasser. De overgår de fleste 
brukeres krav til høy ytelse av 
hydrauliske væsker brukt over  
et bredt temperaturområde. De 
har også veldig god oksidasjons-  
og aldringsstabilitet i tillegg til 
utmerket korrosjon og slitasje-
beskyttelse.

840 32 6,25 149 -45 246 DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: 
HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-
4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 
6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, 
HVLP.

Godkjent i.h.t Denison HF-0,  
Bosch Rexroth Fluid Rating List: 
RDE 90245 og RD 90235.

RENOLIN  
ZAF 46 MC

 

843 46 8 148 -45 238

RENOLIN  
ZAF 68 MC

854 68 10,6 146 -42 238

RENOLIN  
ZAF 100 MC N

857 97,6 14,2 149 -39 256 DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: 
HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-
4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 
6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, 
HVLP.

Oppfyller krav i Denison HF-0, 
HF-1, HF-2.

HYDRAWAY 
HVXA 15 HP

Høy ytelse, sinkfri hydraulikk-
vaeske med lang levetid, for 
moderne hydrauliske systemer i 
bruk utendørs. Den er askefri og  
eliminerer dermed filterrelaterte 
drifts problemer og gir utmerket 
beskyttelse mot slitasje, forhin-
drer slamdannelse og har enestå-
ende rask luft- og vannsepara-
sjon. Kan blandes med de fleste 
hydrauliske oljer på markedet.

840 14,9 4,3 218 -50 171 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: 
L-HV, SS 155434 AV 15.

HOCNF-registrert (NEMS).
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 RENOLIN

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Hydraulikkvæske til bruk utendørs

RENOLIN 
ZAF HVXA 15

Sinkfrie hydraulikkvaeske som er 
designet for bruk i hydraulikk 
som arbeider under svært kre-
vende forhold. Moderne hydrau-
liske systemer stiller høye krav til 
hydraulikkvæsken. Produktene 
oppfyller brukernes krav til en 
kvalifisert hydraulikkvæske for 
avansert hydraulikk, som funge-
rer utendørs under varierende 
temperaturforhold. Filterrelaterte 
problemer unngås og driftssik-
kerheten blir god.

853 14,8 3,7 142 -51 184 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: 
L-HV.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN 
ZAF HVXA 22

860 20,3 4,7 158 -45 192 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: 
L-HV, SS 155434.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN 
ZAF HVXA 32

864 30,8 6,5 173 -51 192 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: 
L-HV.

HOCNF-registrert (NEMS).

Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH  
RE 90220.

RENOLIN 
ZAF HVXA 46

869 45 8,0 157 -48 182

RENOLIN 
ZAF HVXA 68

875 65,5 11,1 165 -45 188

RENOLIN 
ZAF HVXA 100

883 106 14,3 138 -33 222 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: 
L-HV.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN 
B 15 HVI

Hydraulikkvæske med zinkbaser-
te additiver og med høy visko-
sitetsindeks, som forbedrer  
oksidasjon-, korrosjon- og anti-
slitasjeegenskapene. 

859 15 3,8 151 -45 180 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV, 
ISO 11158: HV.

Godkjent i.h.t Denison HF-0 /  
HF-1 / HF-2.

RENOLIN  
B 32 HVI

871 32 6,3 152 -48 178

RENOLIN  
B 46 HVI

879 46 8,1 150 -46 186

RENOLIN  
B 68 HVI

868 68 11,0 153 -36 240

RENOLIN 
ZAF EE

 

En avansert hydraulikkvæske som 
gir en kostnadsbesparelse på 
opptil 20 % ved å forbedre virk-
ningsgraden i hydraulikksyste-
mer, uten å kompromisse med 
beskyttelse av systemet eller 
oljens levetid. Produktet kan bru-
kes i en rekke bruksområder 
innenfor både industriell og 
mobil hydraulikk. En høy visko-
sitetsindeks gir pålitelig drift  
ved varierende temperaturer.

836 24,7 7,26 287 -54 158 Vickers V104C.

RENOLIN 
XTREME TEMP 46

Slitasjebeskyttende hydraulikkolje 
for alle typer mobil hydraulikk. 
Produktet anbefales innenfor et 
bredt temperaturområde og har 
svært god skjærstabilitet.

853 48 9,3 180 -42 230 Opfyller krav i DIN 51524-3 (2006): 
HVLP, ISO 6743-4: HV, Denison HF0 – 
T6H20C: hybrid pump, Terex, Vickers 
35VQ-25 / V104-C: vane pumps, US 
Steel 127, 136, Cincinnati Milacron P68, 
P69, P70, Bosch Rexroth RDE 90245.

RENOLIN  
ZAF 32 XHV

 

Sinkfri hydraulikkvæske med 
svært høy viskositetsindeks kom-
binert med meget god skjærsta-
bilitet. Spesielt utviklet for appli-
kasjoner som krever ekstreme 
lavtemperaturegenskaper.

853 32 9,5 300 -51 135 DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV.

HYDRAULIC  
OIL 131

 

Mineraloljebasert, sinkfri hydraulik-
kvæske med svært høy viskositets-
indeks. Oljen har et bredt tempera-
turområde og fungerer svært bra 
både under kalde skandinaviske 
vinterforhold og i varmere klima. 
Kan brukes fra -45 °C til +65 °C.

876 29 10,3 372 -60 112 Vickers 104 C, IP 281/80, FSD 8401.
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Industrismøremiddel

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Hydraulikkvæske til bruk utendørs

HYDRAWAY 
HVXA 15 LT

 

Høykvalitets hydraulikkvæske med 
svært høy viskositetsindeks, egnet 
for avanserte hydraulikksystemer 
som brukes ved svært lave tempe-
raturer, helt ned til -50 °C.

872 14,3 5,2 356 -60 108 HOCNF-registrert (NEMS).

Hydraulikkvæske for innendørs bruk

HYDRAWAY 
HMA 15

Mineraloljebaserte, sinkfrie 
hydraulikkvæsker med høy ytelse 
og lang levetid. Produktene 
anbefales til all innendørs 
hydraulikk og i visse tilfeller i 
utendørs hydraulikksystemer, der 
det stilles høye krav til slitasje-
vern, hydrolytiske egenskaper og 
oksidasjonsstabilitet. De kan også 
med fordel brukes i tåke- og sir-
kulasjonssystemer og for smøring 
av lager i maskinverktøy.

873 15 3,3 80 -42 177 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: 
L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 15.

Opfyller krav i Denison HF-0, HF-1, 
HF-2.

HYDRAWAY 
HMA 22

864 22 4,3 100 -33 212 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: 
L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 22.

Oppfyller krav i Denison HF-0, HF-1, 
HF-2.

HOCNF-registrert (NEMS).

HYDRAWAY 
HMA 32

870 32 5,5 108 -30 229 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, 
IP 281/80, SS 155434 AAM 32.

Oppfyller krav i Denison HF-0, HF-1, 
HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, 
P70.

HOCNF-registrert (NEMS).

HYDRAWAY 
HMA 46

875 46 6,9 105 -30 242 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: 
L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 46.

Oppfyller krav i Denison HF-0, HF-1, 
HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, 
P70.

HOCNF-registrert (NEMS).

HYDRAWAY 
HMA 68

880 68 8,8 102 -24 250 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, 
IP 281/80, SS 155434 AAM 68.

Oppfyller krav i Denison HF-0, HF-1, 
HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, 
P70.

HYDRAWAY 
HMA 100

884 100 11,2 97 -21 272 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: 
L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 
100.
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 RENOLIN

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Hydraulikkvæske for innendørs bruk

RENOLIN 
B 3 VG 10

Hydraulikkvæske med sinkbaser-
te additiver som forbedrer oksi-
dasjon-, korrosjon- og antislita-
sjeegenskapene. De utvalgte 
sinkbaserte antislitatilsetnings-
stoffene beskytter hydrauliske 
pumper, motorer og maskinele-
menter.

850 10 2,6 95 -42 178 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: 
HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: 
HM.

Godkjent i.h.t DENISON HF-0, 
HF-1, HF-2,  Bosch Rexroth,  
Sauer Danfoss.

RENOLIN  
B 5 VG 22

863 22 4,4 107 -27 200

RENOLIN  
B 10 VG 32

876 32 5,5 109 -24 205

RENOLIN  
B 15 VG 46

875 46 6,9 105 -24 210

RENOLIN  
B 20 VG 68

881 68 8,8 100 -24 224

RENOLIN 
B 30 VG 100

830 100 11,1 96 -18 232

RENOLIN  
ZAF D 22 HT

Zinkfrie hydraulikkoljer (HLPD) 
med rengjørende- og disperge-
rende egenskaper. Har utmerkede 
slitasjebeskyttende egenskaper, 
rask luftutskilling og god oksida-
sjonsstabilitet. Også egnet til  
bruk som CLP girolje.

860 22 4,3 103 -33 206 DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: 
HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D,  
ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP 
(med unntak for vannutskilling)
Brugger ≥ 30N/mm².

Godkjent i.h.t Medical Device Ser-
vices, test report May 2020:Cytoto-
xicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 
10993-5, EN ISO 10993-12 (Cyto-
toxicity test – no effect)

RENOLIN  
ZAF D 32 HT

870 32 5,3 97 -33 220

RENOLIN  
ZAF D 46 HT

880 46 6,8 100 -27 230

RENOLIN  
ZAF D 68 HT

880 68 8,8 100 -27 >230

RENOLIN 
WHITE 22

Hvitoljebasert hydraulikkvæske 
for hydraulikksystemer og 
tåkesmøring. Anbefales innen 
bruksområder der det stilles høye 
krav til arbeidsmiljøet.

869 22 4,2 80 -48 170 –

RENOLIN 
WHITE 32

874 32 5,1 82 -42 180

RENOLIN 
WHITE 46

877 46 6,4 80 -42 190

HYDRAULIC  
LIFT OIL 46

Mineraloljebasert hydraulikkvæske 
for hydrauliske lifter både til 
innendørs og utendørs bruk. Oljen 
hindrer rykkvise bevegelser under 
drift, såkalt "stick slip". Produktet 
kan også brukes i sirkulasjons-
systemer og lett belastede gir.

874 45,3 8,1 152 -36 216 DIN 51524-2: HLP, DIN 51502 CLP 46.

Godkjent i.h.t. Cincinatti Milacron 
specification P-53 (CMI ref. no. 
9712016).HYDRAULIC  

LIFT OIL 55
877 54,7 7,7 104 -27 245

HYDRAULIC  
OIL RP 22

Hydraulikkolje utviklet spesielt for 
testbenker. Produktet inneholder 
tilsetningsstoffer som gir tilstrekkelig 
beskyttelse mot slitasje og korrosjon.

901 22 3,7 – -42 172 –

HYDRAULIC  
OIL RP 68  

Rustbeskyttende hydraulikkolje 
med høy ytelse og lang levetid 
basert på høyraffinert mineralolje. 
Produktet er forsterket med VCI.

880 68 8,8 102 -24 250 DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-2: HL, 
ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 
155434 AAM 68.

RENOLIN  
CLEAN

Et unikt produkt basert på forny-
bare råvarer med høy løselighet 
for rengjøring av avleiringer og 
varnish i hydraulikk- og andre 
smøreolje systemer.

– 45 – – <-30 244 –
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Industrismøremiddel

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Miljøtilpasset hydraulikkvæske

PLANTOSYN  
SE XLV

Høy ytelse hydraulikkvæsker med 
lang levetid, basert på mettede 
estere. Produktene er miljøtilpas-
set og utviklet for krevende 
hydrauliske systemer, både 
innendørs og utendørs. Produk-
tet har både overlegen oksida-
sjonsmotstand og høy hydrolyse-
stabilitet.

919 12 3,2 140 -66 186 SS 155434 ABV 15 Environmentally 
Acceptable. 
Testet i.h.t Vickers V-104C.

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOSYN  
SE 32 HP

934 31,5 6,2 152 <-63 250 ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 32 
Environmentally Acceptable. 
Testet i.h.t. Vickers V-104C, RPVOT: > 
950 min.

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOSYN  
SE 46 HP

923 45 7,95 148 <-60 244 ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 46 
Environmentally Acceptable. 
Testet i.h.t. Vickers V-104-C, dry 
TOST: >8000 hr.

HOCNF-registrert (NEMS).

Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.

PLANTOFLUID 
SE 3268

Miljøtilpasset hydraulikkvæske for 
systemer som opererer i et veldig 
bredt temperaturområde (-30 ° C 
opp til + 85 ° C) og der en viskosi-
tetsklasse VG 32, 46 eller 68 anbe-
fales. Produktet er basert på biolo-
gisk nedbrytbar syntetisk ester. 
Produktet har meget høy teknisk 
ytelse, god oksidasjonsstabilitet, er 
ekstremt skjærstabilt og har en 
eksepsjonell rask luftseparasjon.

916 36 7,4 190 -40 310 ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 
Environmentally Acceptable.
Testet i.h.t Vickers 35VQ25A og CEC-
L-45-A-99, 20h: 1,3%.

Godkjent av Sauer Danfoss, Ponsse.

PLANTOHYD  
ES

Energieffektiv hydraulikkolje for 
industriell bruk. Basert på forny-
bare råvarer for å redusere bruk av 
fossile råstoffer i industriell hydrau-
likk, kombinert med den beste tek-
niske ytelsen. Produktet har en høy 
løsningsevne, noe som betyr at det 
motvirker varnish i systemet.

931 33,5 7 177 -51 292 ISO 15380: HEES. 
Testet i.h.t Vickers V-104-C.

PLANTOHYD  
SE 22

Miljøtilpassede hydraulikkvæsker 
utviklet for hydrauliske systemer 
som er i drift hele året under 
varierende forhold. Produktene 
er basert på en biologisk ned-
brytbar syntetisk ester og er  
veldig skjærstabil.

882 22 5,0 171 -47 178 ISO 15380: HEES, SS 155434 BV 22 
Environmentally Acceptable. 
Testet i.h.t Vickers V-104-C.

PLANTOHYD  
SE 32

895 30,1 6,56 182 -42 200 ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 
Environmentally Acceptable. 
Testet i.h.t Vickers V-104-C.

PLANTOHYD  
SE 46

921 46 9,25 190 -42 290 ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 46 
Environmentally Acceptable. 
Testet i.h.t Vickers V-104-C.

Godkjent av Sauer Danfoss.

Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.

PLANTOHYD  
SE 68

922 66 12,43 181 -39 280 ISO 15380: HEES, SS 155434 CBV 68 
Environmentally Acceptable.

Godkjent av Sauer Danfoss.

Rivolta 
N.B.A. 75

  

Helsyntetisk hydraulikkolje. Miljø-
tilpasset og mat godkjent. Anbe-
falt i for eksempel skurtreskere, 
utstyr for frakt eller lasting og 
håndtering i havner.

920 49 9,7 187 -50 >200 NSF H1
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Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Brannhemmende hydraulikkvæske

HYDROTHERM 
42 HFC

Glykolbasert, brannsikker hydrau-
likkvæske beregnet for hydrau-
likksystemer i varme omgivelser. 
Produktet oppfyller de europeiske 
kravene for gruveindustrien. 
Anbefalt temperaturintervall: -25 
til 60 °C. Denne hydraulikkvæsken 
er ikke blandbar med mineralolje-
baserte produkter. 

1084 42 8,9 195 <-60 N/A Klassifisert som ISOL-HFC i.h.t ISO 
6743-4, oppfyller DIN EN ISO 12922, 
VDMA 24317, DIN 51502. 

Oppfyller krav i 7th Luxembourg 
Report.

PLANTOFLUX 
AT/46S

Syntetisk brannsikker hydraulisk-
væske basert på organiske estere 
type, HFDU som er raskt biolo-
gisk nedbrytbare. 

918 48 9,6 190 -35 270 DIN 51502: HFDU.

Biologiskt lett nedbrytbar (> 90% på 
14 dagar, CEC-L-33-A-93, > 60% 
i.h.t OECD 301B).
Testet i.h.t Vickers 1000h test: med 
minimalt slitasje.

 PLANTO
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Spindelolje

SPINWAY XA 2 Spindelolje basert på sterkt raffi-
nert naftenbaseolje som inne-
holder funksjonsfremmende til-
setningsstoffer. Produktet er spe-
sialutviklet for smøring av raskt 
roterende små lagre.

2,0 – – -45 100 ISO 6743-2, family F.

SPINWAY XA 5 5,4 1,7 – -72 130

SPINWAY XA 10  10,0 2,47 53 -60 160

Gir og sirkulasjonsolje

RENOLIN  
HIGH GEAR 
SYNTH 320

Full syntetisk gir olje basert på 
PAO med den nyeste tilsetnings-
teknologien, Plastic Deformation 
(PD) -teknologi. Fremragende 
oksidasjonsstabilitet, korrosjons-
beskyttelse og slitebeskyttelse 
selv under ekstreme forhold. For 
alle nye typer girkasser, men 
også eldre, allerede slitte maski-
nelementer for å redusere slita-
sje, friksjon og støy samt å for-
lenge komponentenes levetid.

320 31,2 135 -34 220 DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-
6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, 
AGMA 9005/E02: EP.

Industrismøremiddel
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RENOLIN

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Gir og sirkulasjonsolje

RENOLIN  
UNISYN  
CLP 32 NFR

 

Fullsyntetisk (veksel) gir og 
hydraulikkolje med svært god 
oksidasjonsstabilitet og slitasjebe-
skyttelse. Svært god motstand 
mot mikropitting. Smører veldig 
effektivt selv ved lave temperatu-
rer. Er blandbar med mineraloljer.

32 6 134 <-60 235 DIN 51517-CLP, ISO 6743-6: CKC, 
CKD, DKE, CKPR.

Fiksjonegenskaper i SKF:s rigg for 
rull-lager µ=0,0272, filtreringse-
genskaper i.h.t Cetop > 100, Seal 
compability index 5-6% enligt 
IP278.

HOCNF-registrert (NEMS).

Godkjent av Frank Mohn.

RENOLIN  
UNISYN  
CLP 46 NFR

 

46 7,6 135 <-60 252

RENOLIN 
UNISYN  
XT 68

 

Helsyntetisk industriell girolje 
basert på nyutviklet polyalfaole-
fin (PAO) oljer med en svært høy, 
naturlig, skjærstabil viskositetsin-
deks og utmerkede lavtempera-
turegenskaper. Eksepsjonell slita-
sjebeskyttelse, høy motstand mot 
mikropitting og optimal rust-
beskyttelse. Godkjent av ledende 
produsenter av girkasser. 220 og 
320 anbefales også for vind-
kraftapplikasjoner.

68 11 154 -54 238 DIN 51517-3 CLP. ISO 6743-6, ISO 
12925-1: CKC/ CKD/ CKE/ CKSMP. 
AGMA 9005/E02: EP. AIST 224. 
Flender BA 7300 Table A.

RENOLIN 
UNISYN  
XT 100

 

100 15,3 162 -48 238

RENOLIN 
UNISYN  
XT 150

 

150 21,4 168 -45 238

RENOLIN 
UNISYN  
XT 220

 

220 29,4 179 -42 242

RENOLIN 
UNISYN  
XT 320

 

320 40,2 179 -42 242

RENOLIN 
UNISYN  
XT 460

 

460 54,5 188 -39 242

RENOLIN 
UNISYN  
XT 680

 

680 75,5 192 -39 244

RENOLIN 
UNISYN  
XT 1000

 

1000 101 195 -33 244
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Industrismøremiddel

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Gir og sirkulasjonsolje

RENOLIN  
PG 150

 

Helsyntetisk, industriell girolje 
med ekstremt gode EP-egenska-
per. Basert på spesielt utvalgte 
polyglykoler. Hovedsakelig bereg-
net på smøring av tannhjul, 
snekkehjul, rullelager og glide-
lagre som er utsatt for høy 
mekanisk belastning og høy  
temperatur. Oljen er ikke bland-
bar eller kompatibel med andre 
basevæsker.

145 27 224 -51 260 DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 
og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, 
(CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP.

Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass 
load stage >14 og FZG 
A/16,6/140; pass load stage >12.

Godkjent av ledande girleveran-
dører, tex Flender GmbH, Alpha 
og SEW.

RENOLIN  
PG 220

 

220 36,8 218 -33 240

RENOLIN  
PG 320

 

320 54,4 237 -36 240

RENOLIN  
PG 460

 

460 75,1 245 -36 280

RENOLIN  
PG 680

 

680 110,3 261 -33 280

RENOLIN  
CLP 68

Mineraloljebasert girolje av høy 
kvalitet med meget gode EP- og 
bærende egenskaper.

68 8,7 99 -24 236 DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og 
ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, 
AGMA 9005/E02: EP.

Oppfyller kravet i David Brown 
S1.53.101.

Godkjent av ledande girleveran-
dører, tex Flender GmbH (Flender 
BA7300, table A), Müller Weingar-
ten AG (DT 55 005, 10/2003).

RENOLIN  
CLP 100

100 11,2 98 -21 240

RENOLIN  
CLP 150

150 14,5 96 -24 250

RENOLIN  
CLP 220

220 18,9 96 -24 260

RENOLIN  
CLP 320

320 24 95 -12 255

RENOLIN  
CLP 460

460 30,4 95 -12 270

RENOLIN  
CLP 680

680 36,8 88 -21 270

RENOLIN  
LUBEWAY  
XA 150

Høytytende, sinkfrie og mineral-
oljebaserte sirkulasjonsoljer med 
lang levetid. Utviklet for smøring 
av lagre, gir, drev og andre mas-
kindeler.

150 14,3 >90 -9 230 DIN 51517: CLP, ISO 6743-6:  
CKB/CKC.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN  
LUBEWAY  
XA 220

220 18,1 90 -9 250 DIN 51517: CLP, ISO 6743-6:  
CKB/CKC.

RENOLIN  
LUBEWAY  
XA 320

320 23,1 90 -9 265

RENOLIN  
LUBEWAY  
XA 460

451 30,3 96 -12 311

RENOLIN  
TD 100

Vakuumpumpeolje basert på 
høykvalitets, naften baseolje. 
Andre bruksområder inkluderer 
maskiner og maskinelementer med 
smøring med bad, ring eller tåke.

110 8,5 – -24 216 ISO 6743: HH/AN/PAA.
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Gir og sirkulasjonsolje

RENOLIN  
VACUWAY PA

Helsyntetisk, PAO-basert olje av 
høy kvalitet, hovedsakelig bereg-
net på smøring av vakuumpumper 
og sirkulasjonssmurt rullelager og 
glidelagre. Produktet har høy oksi-
dasjonsstabilitet og veldig rask 
vann- og luftseparasjonsevne.

64 9,8 – -45 265 –

RENOLIN  
UNISYN CLP 320 

 

Helsyntetisk, PAO-basert, industriell 
girolje med utmerket oksidasjonsstabi-
litet, utmerket bæreevne og slitasjebe-
skyttelsesegenskaper. Produktet anbe-
fales spesielt for girkasser i vindturbi-
ner. Produktets formulering med valgt 
EP / AW-tilsetningsstoff gir meget god 
beskyttelse mot mikropitting og WEC 
(hvite etching crack). Høy oksidasjons-
stabilitet, lav skumdannelse og lav 
tendens til å danne avleiringer gir en 
lang, problemfri drift med lave vedli-
keholdskostnader.

320 35 155 -42 260 DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6 
og ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/
CKPR, AIST 224.

Oppfyller kravet i David Brown 
S1.53.101 og SKF:s krav 
(100 °C-test).

Godkjent av ledande leverandører av 
industri gir ACCIONA, BOSCH 
REXROTH, EICKHOFF, ENERCON, FLEN-
DER, GAMESA, GE, HANSEN, JAHN-
EL+KESTERMANN, LIEBHERR, SIEMENS, 
WINERGY, ZOLLERN, RENK, ZF.

PLANTOGEAR 
100 HVI

Miljøtilpasset, industriell girkasse-
olje basert på syntetisk, mettet 
ester. Utmerkede egenskaper 
mot slitasje og korrosjon. Anbe-
fales for smøring av gir, vinkel, 
planet og snekkegir, spesielt i 
miljøfølsomme områder.

100 – 138 -33 >270 DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1 
CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/
E02:EP.

EU Ecolabel (EEL) DE/027/177.

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOGEAR 
150 HVI

150 – 145 -30 >270 DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1: 
CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/E02: EP.

EU Ecolabel (EEL) DE/027/178.

RENOFLUID  
TF 1500

Hydraulikk- og girolje med EP- 
tilsetninger basert på høykvalitets 
baseoljer. Anbefales i hydrodyna-
miske transmisjoner som et 
kraftoverføringsmedium. Kan også 
brukes til koblinger kombinert med 
mekaniske transmissjonssytemer. 

32 5,4 102 -30 224 DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM.

Godkjent av Voith Turbo GmbH & 
Co. KG (3.90-8).

Smørjolje med fasta smøremiddel for høg belastning

RENOLIN 
CLPF 220 SUPER

EP-forsterket industriell girolje 
inneholdende MoS2 (molybden-
sulfid) med ekstrem høy  
lastbæreevne og fremragende 
slitasjebeskyttelse.

220 18,8 95 -21 260 DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6 and 
ISO 12925-1: CKC / CKD / CKSMP, 
AGMA 9005/E02: EP.

RENOLIN  
CLPF 1500 SUPER

1500 70,5 104 -12 240

CEPLATTYN 
HT

 

Svart syntetisk olje forsterket 
med grafitt som et fast smøre-
middel. Spesielt utviklet for  
smøring av ringer på roterende 
sementovner eller tørkeovner. 
Kan også brukes til smøring av 
rulle- og drivkjeder. Anbefalt 
temperaturområde -20 til +600

160 – 140 -25 ca 300 Godkjent av ledande maskin-
leverandører.

RENOLIN, PLANTO,
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Industrismøremiddel

 

Produktnavn Beskrivelse Viskositet  
15 °C

mm2/s

Visko sitet 
40 °C

mm2/s

Flammepunkt 
COC 

°C

Normer og tester

Vangeolje

GLIDEWAY  
32

Vangeolje basert på høyraffinert 
baseolje forsterket med utvalgte 
additiver. Benyttes til smøring av 
føringer og andre bevegelige 
maskindeler. Produktet brukes 
også som sirkulasjonsolje for 
smøring av girkasser og lager. 
GLIDEWAY 32 og 68 anbefales  
til hydraulikksmøring når den er 
kombinert med øvrig maskin-
smøring. Produktet skilles lett  
fra vannløselige skjærevæsker.

870 32 195 DIN 51524 Part 2, DIN 51502 CGLP 32.

Cincinnati Milacron spec. P-53.

GLIDEWAY  
68

882 72 222 DIN 51524 Part 2, DIN 51502 CGLP 32.

Cincinnati Milacron spec. P-53.

GLIDEWAY  
150

888 155 240 DIN 51502 CGLP 150.

GLIDEWAY  
220

893 210 245 –

RENEP  
CGLP 68

  

Høyytelse sleideolje for smøring 
av bevegelige maskindeler. Pro-
duktet har utmerkede demulge-
rende egenskaper og ekstremt 
lav friksjonskoeffisient som mini-
merer slitasje.

879 68 220 DIN 51502, CGLP, ISO 6743-13, GA  
og GB, CGLP 68 og HLP 68.
 
Godkjent av Deckel-Maho, Heller,  
Hüller Hille og Trumpf.

RENEP  
CGLP 220

895 220 240
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RENEP, RENOLIN 

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Papirmaskinolje

RENOLIN  
UNISYN CLP  
150 PA

Helsyntetisk, PAO-basert, moderne 
gir og papirmaskinolje for maskiner 
utsatt for høye temperaturer, høy 
luftfuktighet og høy belastning. 
Produktet har en høy naturlig 
viskositetsindeks (VI) som bidrar til 
god funksjon i et bredt temperatur-
område, utmerket vannseparering 
og slitasjebeskyttelse, høy oksida-
sjonsstabilitet og veldig god korro-
sjonsbeskyttelse. Viser veldig god 
funksjon i tørkeseksjonen på papir-
maskinen så vel som lednings- og 
presseseksjonene og i kalandersys-
tem.

150 19,8 152 -39 >200 DIN 51517-3: CLP-HC.

RENOLIN  
UNISYN  
CLP 220 PA

220 26,5 154 -36 230 DIN 51517-3: CLP-HC.

Oppfyller kravet på papirsmaskins-
olje i.h.t. FAG (test-temperatur 
120°C) samt kravet i SKF:s speci-
fikation, Voith VN 108 (2005) og 
Metso RAU4L00659.06EN (2010).

RENOLIN  
UNISYN  
CLP 320 PA

320 34,2 151 -32 >240 DIN 51517-3: CLP-HC.

RENOLIN  
UNISYN  
CLP 460 PA

460 46,0 156 -27 >240

RENOLIN  
PA 150

Papirmaskinolje som inneholder 
EP-tilsetningsstoffer og er basert 
på baseoljer av høy kvalitet. Pro-
duktet har høy oksidasjonsstabi-
litet, god vannseparasjon og 
tåler relativt høye temperaturer i 
systemene. Gir god smøring i 
tørketrommelen på papirmaski-
nen, i tråd- og presseseksjonene 
og i kalandersystemer.

150 15,0 100 -30 >230 DIN 51517-3: CLP.

Oppfyller kravet i.h.t Voith VN 108 
(2005).

RENOLIN  
PA 220

220 19,3 99 -18 >230

Turbinolje

RENOLIN  
ETERNA 32

Den siste generasjon turbinolje for 
smøring av gass- og dampturbiner 
og turbokompressorer med og 
uten girkasse. Spesielt utviklet av 
høy kvalitets baseolje (gruppe III) 
og nøye utvalgte tilsetningsstoffer 
for å gi høy oksidasjonsstabilitet og 
utmerket beskyttelse mot avleirin-
ger og lakk.

32 5,8 126 -15 220 DIN 51515-1 (TDP) og DIN 51515-
2 (TGP) med og uten gir, DIN 
51517-3: CLP, DIN 51524-2: HLP, 
DIN 51524-3: HVLP (untatt VI).

Oppfyller kravet i GE GEK 28568 
A, GEK 32568 J, GEK 101941 A 
og GEK 107395 A samt i Siemens 
TLV 901304 /901305, Alstom 
HTGD 90117 V0001W, Siemens 
MAT 81210, MAN Turbo AG – 
SP10000494596 Germany, Solar ES 
9-224 (Class I/Class II), MIL-
PRF-17331 J.
Testet i.h.t ISO 7624: pass > 4,000 h.

Godkjent av SIEMENS, MAN og 
andre turbinleverandører og krafts-
elskaper.

HOCNF-registrert (NEMS).
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Turbinolje

RENOLIN  
ETERNA 46

Den siste generasjon turbinolje for 
smøring av gass- og dampturbiner 
og turbokompressorer med og 
uten girkasse. Spesielt utviklet av 
høy kvalitets baseolje (gruppe III) 
og nøye utvalgte tilsetningsstoffer 
for å gi høy oksidasjonsstabilitet og 
utmerket beskyttelse mot avleirin-
ger og lakk.

46 7,6 132 -15 220 DIN 51515-1 (TDP) og DIN 51515-
2 (TGP) med og uten gir, DIN 
51517-3: CLP, DIN 51524-2: HLP, 
DIN 51524-3: HVLP (untatt VI).

Oppfyller kravet i GE GEK 28568 
A, GEK 32568 J, GEK 101941 A 
og GEK 107395 A samt i Siemens 
TLV 901304 /901305, Alstom 
HTGD 90117 V0001W, Siemens 
MAT 81210, MAN Turbo AG – 
SP10000494596 Germany, Solar ES 
9-224 (Class I/Class II), MIL-
PRF-17331 J.
Testet i.h.t ISO 7624: pass > 4,000 
h.

Godkjent av SIEMENS, MAN og 
andre turbinleverandører og krafts-
elskaper.

RENOLIN 
ETERNA 68

68 9,9 120 -15 230

RENOLIN  
TURB 32

Turbinoljer basert på mineralolje 
beregnet for bruk i vann- og  
varmekraftverk. Anbefales  
også for smøring av støttelagre,  
styre- og reguleringssystemer  
samt pumper, kompressorer, 
enklere hydraulikksystemer og 
som sirkulasjonsolje.

32 5,55 102 -30 216 ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/
TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.

Oppfyller kravet i.h.t. SIEMENS 
MAT 812101/812106, Solar Turbi-
nes ES 9-224 og General Electric 
GEK-32568B.

HOCNF-registrert (NEMS).

Godkjent av SIEMENS i.h.t TLV 
9013 04.

RENOLIN 
TURB 46

46 6,9 102 -27 241 ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/
TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.

Oppfyller kravet i.h.t. SIEMENS 
MAT 812101/812106, Solar  
Turbines ES 9-224 og AEG-Kanis.

Godkjent av SIEMENS i.h.t. TLV 
9013 04.

RENOLIN 
TURB 68

68 8,81 98 -24 247 ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/
TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.

RENOLIN 
TURB 100

100 11,2 95 -24 265

PLANTOLUBE 
TURB 46  

Miljøvennlig, energieffektiv turbin-
olje hovedsakelig ment for bruk i 
vannkraftindustrien. Sammensatt 
av syntetiske estere av høy kvalitet 
og omhyggelig utvalgte additiver 
for maksimal yteevne. Kan med 
fordel brukes både i hovedlagre 
og styrelagre, samt i styrings-
systemer. Fungerer også godt i 
hydraulikksystemer med sluseport.

45 7,95 148 -60 244 SS 155434 environmentally  
adapted.

PLANTOLUBE 
TURB 32 

32 6,2 152 <-63 250 SS 155434 environmentally  
adapted.

Industrismøremiddel
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RENOLIN

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Kompressorolje

RENOLIN  
UNISYN OL 32

Syntetisk (PAO-basert) luftkompres-
sorolje til sirkulasjonssystemet i 
rotasjons-,skrue-, stempel- og 
lamell-kompressorer, som opererer 
ved høye driftstemperaturer. Pro-
duktet har betydelig lengre levetid 
sammenlignet med mineraloljeba-
serte produkter. 

32 6,1 – -60 240 ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, 
LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 
51524-2: HLP, DIN 51524--3: HVLP.

RENOLIN  
UNISYN OL 46

46 7,9 146 -60 260

RENOLIN  
UNISYN OL 68

68 10,6 144 -54 260

RENOLIN 
SILVERSCREW 46

Høyteknologisk luftkompressor-
olje med avansert oksidasjons- 
og termisk stabilitet, som er i 
stand til å utføre skiftintervaller 
på opptil 6000 timer. For oljeinn-
sprøytet skrue-, stempel- og vin-
gekompressorer der ISO VG 46 
eller 68 er anbefalt.

46 6,9 105 -36 244 DIN 51506-VDL. ISO 6743-3-DAJ.

RENOLIN 
SILVERSCREW 68

68 9 106 -40 255

RENOLIN 
503 VDL 68

Luft- og gasskompressorolje til 
stempelkompressorer og roteren-
de kompressorer.

68 9,1 109 -18 250 DIN 51506-VDL.

RENOLIN  
COMPWAY 100

Kompressorolje som er basert på 
høy kvalitet mineralolje, noe som 
gir en renere kompressor. 
Sammen med tilsetningsstoffer for 
slitasjebeskyttelse og korrosjons-
beskyttelse, bidrar formuleringen 
til å utvide veddlikeholdsinterval-
ler. For alle typer stasjonære 
lameller og stempelkompressorer.

100 9,8 69 -33 234 DIN 51506: VDL.

RENOLIN  
SE 100

Syntetisk luftkompressorolje 
basert på avansert syntetisk 
ester-teknologi og inneholder en 
kombinasjon av tilsetningsstoffer 
som beskytter mot sitasje, korro-
sjon og oksidanter for å gi bedre 
ytelse. Smøremiddelet er egnet 
for bruk i stempelkompressorer 
og roterende kompressorer.

100 11,1 97 -36 268 DIN 51506: VDL.
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Kjølekompressorolje

RENISO  
ULTRACOOL 68

Syntetisk kjølekompressorolje 
med optimalisert kjemisk og ter-
misk stabilitet og utmerkede sli-
tasjebeskyttende egenskaper. Lav 
oljeoverføring og redusert risiko 
for avleiringer. Spesielt egnet for 
kjølesystemer med ammoniakk 
som kjølemedium utstyrt med 
stor fordamper. Også for varme-
pumpe applikasjoner.

62 9,1 124 -48 250 DIN 51503-1: KAA.
NSF H2.

RENISO  
FRIDGEWAY 68

Mineralbasert kjølekompressorol-
je med høy kvalitet. Anbefales til 
smøring av kjølekompressorer og 
kompressorer til klimaanlegg. 
Produktet fungerer svært godt  
i systemer som benytter KFK, 
ammoniakk, HKFK, karbondiok-
sid, etylenklorid eller svoveldiok-
sid som kuldemedium. Legg 
merke til at dette produktet ikke 
må brukes der R134A brukes 
som kuldemedium.

66 6,7 – -30 198 DIN 51503, BS 2626:1992.

RENISO  
TRITON SEZ 32

Syntetisk kjølekompressorolje 
basert på polyolestere. Meget 
velegnet for alle kjøleanlegg 
hvor det brukes klorfrie HFC/
FC-kjølemedier, for eksempel 
R134a, R404A eller R410A.  
også egnet for HFO- og HFO/
HFC-kjølemedier. 

32 6,1 141 -57 250 DIN 51503-1:  KC, KD, KE.
RENISO TRITON SEZ 32 og SE 55: 
NSF H2.

RENISO  
TRITON SE 55

55 8,8 137 -48 286

RENISO  
TRITON SEZ 68

68 8,9 104 -39 258

RENISO  
TRITON SEZ 100

100 11,4 100 -27 266

RENISO  
TRITON SE 170

173 17,1 106 -27 260

RENISO  
TRITON SE 220

220 19 98 -27 294

RENISO  
C 55 E

Spesiell syntetisk kjøleolje basert 
på syntetiske estere. Utvalgte 
additiver sikrer fremragende  
slitasjebeskyttelse, også under 
påvirkning av CO2 i kompresso-
ren. Kan brukes ved nesten alle 
bruksområder for industriell  
og kommersiell kjøling, f.eks. 
storskala kjøleanlegg.

55 8,8 137 -48 286 DIN 51503: KB, KD.
RENISO C 85 E: NSF H2. Godkjent 
av ledande kompressorleveradører: 
DORIN, GEA BOCK, GEA GRASSO, 
JOHNSON CONTROL INTERNATIO-
NAL.

RENISO  
C 85 E

10,6 118 -42 246

RENISO  
C 170 E

172 18 116 -33 286

RENISO  
S 68

Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjø-
lekompressorolje med slitasjeforebyg-
gende egenskaper for kjølemedier 
som inneholder klor. RENISO S 68 er 
anbefalt for bruk i R717 (NH3) og 
R22-systemer. RENISO SP 100 er 
anbefalt for bruk i R22 og R502 
systemer. Utmerkede egenskaper i 
lave temperaturer.

68 6,2 – -33 188 DIN 51503: KAA, KC, KE.

RENISO  
SP 100

100 7,9 – -24 190 DIN 51503: KC, KE.

Industrismøremiddel
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Kjølekompressorolje

RENISO  
PG 68

Helsyntetisk, polyalkylenglykol 
(PAG)-basert, NH3-blandbar kjøle-
olje. Beregnet for kompressorer  
i kjølebatterier for industri eller 
handel, i anlegg med direkte 
ekspansjon med ammoniakk 
som kjølemiddel.

70 14 210 -52 250 DIN 51503: KAB, KE.

Sylinderolje

RENOLIN 
CH 300

Spesialutviklet, høykvalitets sylin-
derolje med høy viskositet, basert 
på høyraffinert parafinsk baseolje.
Egner seg spesielt for dampsylin-
dre som drives med overhetet 
damp, eller til andre bruksområder 
der det er nødvendig med en olje 
med høy viskositet og god bestan-
dighet mot termisk nedbryting. 
Kan enkelt påføres med trakt, 
oljekanne, sprøytepistol eller 
mekanisk smøreutstyr.

460 31 96 -9 304 –

Kjedeolje

RENOLIN 
CHAIN OIL 
ULTRA

Mineralolje basert motorsagolje 
av høy kvalitet. Anbefales for 
motorsager samt fall- og skjære-
sager i høstingmaskiner, samt 
transportkjeder i industrien.

75 – – – 130 –

RENOLIN 
CHAIN OIL LT

Anbefales for bruk året rundt i 
motorsager og felle- og kappsa-
ger i skogsmaskiner samt trans-
portkjeder til bruk i industrien. 
På grunn av de gode egenskape-
ne ved lave temperaturer er den 
velegnet for bruk i ekstrem 
kulde. Gir god smøring med lavt 
oljeforbruk og rene kjeder og 
dermed lang materiallevetid. 
Produktet kan blandes med 
andre mineralolje- eller rapsolje-
baserte sagkjedeoljer.

38 – – -30 150 –

PLANTO  
CHAIN OIL LT

Miljøvennlig rapsoljebasert sagkje-
deolje med svært god vedheft og 
penetrasjon, gode egenskaper ved 
lave temperaturer og korrosjonsbe-
skyttelse. Anbefales for helårsbruk 
til felle- og kappsager i skogsmas-
kiner, motorsager samt til trans-
portkjeder i industrien. Laveste 
flyttemperatur er -39 °C. Produktet 
kan blandes med andre mineralolje- 
eller rapsoljebaserte sagkjedeoljer.

42 9,1 209 -39 226 Basoljen er biologiskt nedbrytbar 
>60% i.h.t. OECD 301.

RENISO, RENOLIN
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Kjedeolje

RENOLIN 
CHAIN SAW 
OIL

Mineraloljebasert sagkjedeolje til 
helårsbruk. Bra smøreevne og god 
klebeevne. Anbefales til felle- og 
kappsager i skogsmaskiner samt 
vanlige motorsager. Produktet kan 
blandes med andre mineralolje- 
eller rapsoljebaserte sagkjedeoljer.

79 – – -21 246 –

RENOLIN 
CHAIN SAW 68 

Mineraloljebasert sagkjedeolje for 
helårsbruk. Produktet har spesielle 
tilsetningsstoffer for å forbedre 
beskyttelsen ved høye belastninger, 
slitasje og for å øke vedheftende 
egenskapen. Produktet anbefales 
for smøring av sverd og kjeder i 
motorsager eller skogsmaskiner og 
transportkjeder i bransjen.

73 9,5 114 -31 237 –

RENOLIN 
CHAIN SAW 
220

Mineraloljebasert EP-olje, spesielt 
utviklet for å tåle høyt trykk under 
automatisk sentralsmøring av sag-
kjetting, sverd og drivhjul på mot-
orsager. Produktet inneholder tilset-
ningsstoffer som gir veldig god 
beskyttelse mot slitasje og korrosjon.

209 20 109 -9 246 –

PLANTO  
CHAINWAY BIO

Miljøvennlig rapsoljebasert sagkje-
deolje med svært god klebeevne. 
Skånsom mot miljøet og gir gode 
betingelser for helse og sikkerhet. 
Anbefales for helårsbruk til felle- og 
kappsager i skogsmaskiner samt for 
motorsager. Produktet kan blandes 
med alle typer sagkjedeoljer, både 
mineralolje- og planteoljebaserte. 
Laveste lagringstemperatur er -20 °C.

69 15 238 -30 263 Basoljen er biologiskt nedbrytbar 
>60% i.h.t. OECD 301.

PLANTOTAC  
HT 150

 

Høykvalitets, esterbasert kjedeolje 
med optimal yteevne, beregnet for 
bruk ved høye temperaturer. Anbe-
fales for smøring av kjeder og trans-
portbånd ved temperaturer opptil 
200 °C. Anbefalte tetningsmidler 
for problemfri drift er fluorkarbon-
polymerer, fluorsilisium, nitrilgummi 
(>30 % akrylnitril), polyakrylat, 
polyuretan eller silikongummi.

143 13 83 -33 280 –

Rivolta 
S.K.M. 41

Helsyntetisk, miljøvennlig olje for 
smøring av blant annet kjetting 
og kabler i rulletrapper.

68 10,3 > 140  -37 240 Basoljen er biologiskt nedbrytbar 
>70% i.h.t. OECD 301 B. WGK 1.

Industrismøremiddel
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 RENOLIN, PLANTO

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C 

mm2/s

PH 5% Refrakto 
meterindex

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Sagbandolje

SAWBAND 
FLUID XHL

Vannblandbar emulsjon for sag-
bånd og sagblad. Produktet gir 
ekstremt god smøring, slik at 
sagbåndenes levetid forlenges. 
Anbefalt konsentrasjon er 
2–5 %. Produktet skal lagres 
innendørs. 

31 8,7 1,0 – –

SAWBAND 
FLUID HSL 

Vannblandbar emulsjon for  
sagbånd og sagblad til sagverk. 
Anbefalt konsentrasjon er 
3  –  5 %. Produktet skal lagres 
innendørs. 

22 8,7 1,3 – –

SAWBAND 
FLUID BIO

Mineraloljefri, vannblandbar 
emulsjon for sagbånd og sag-
blad til sagverk. Anbefalt kon-
sentrasjon er 3 – 5 %. Produktet 
skal lagres innendørs. 

45,6 8,7 2,5 – Biologiskt lett nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.

SAWINGWAY 
BIO V

Esterbasert olje uten mineralolje. 
Produktet anbefales til smøring, 
kjøling og rengjøring av sagblad 
og høvelbenker. Misfarger ikke 
treverk. Produktet gir utmerket 
rustbeskyttelse.

4,5 – – 150 Biologiskt lett nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
20 °C

 
mm2/s

Viskositet 
40 °C 

mm2/s

Flytepunkt 
 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Formolje

FORMWAY  
HPX 11 BIO

Miljøtilpasset formolje basert på 
fornybare og biologisk nedbryt-
bare estere. Oljen kan brukes  
i alle typer former og frigjøres 
veldig lett fra formen.

– 13 – 148 Biologiskt lett nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.

FORMWAY 
BIO 5

– 4,5 -10 180 Biologiskt lett nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.

FORMWAY  
3 

Universell formslippemiddel for 
støping i stål, tre og plastformer. 
Kan brukes hele året.

4,5 3,2 -48 80 –

FORMWAY  
5

– 5,6 -60 120 –

FORMWAY  
5 SOLVENT 

– 4,9 – 86 –

FORMWAY  
10

– 11 -45 166 –

FORMWAY  
22  

– 19 -30 120 –

FORMWAY  
10 WHITE

Hvitoljebasert formolje for forbe-
dret arbeidsmiljø. Inneholder til-
setningsstoffer som gir god rust-
beskyttelse, lav poredannelse og 
gode frigjøringsegenskaper som 
gir minimalt behov for rengjø-
ring etter støping. Anbefales for 
støping i stål, tre og plastformer.

19 9,0 -57 160 –

FORMWAY 8 
EMULSION

Mineraloljebasert frigjøringse-
mulsjon. Påføres ved sprøyting 
på overflaten før betongen kom-
mer på for å lette rengjøring. 
Produktet inneholder et lavaro-
matisk løsemiddel og har en 
svak lukt som forbedrer arbeids-
miljøet.

15,5 8,0 – 90 –

Industrismøremiddel
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 RENOLIN, PLANTO

Produktnamn Beskrivning Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C

mm2/s

VI Lägsta  
flyttemp.

°C

Flampunkt 
COC 

°C

Olje for trykkluftverktøy

RENOLIN 
ROCKDRILL 15 EP 

Trykkluftverktøyolje av svært høy kvalitet. Kan 
brukes til alle typer trykkluftverktøy for slag/støt. 
Det brukes både i industrien, bygg- og anleggs-
sektoren og innen gruvedrift og steinbrudd. Pro-
duktets høye viskositetsindeks sikrer god smøring 
ved både høye og lave temperaturer.

16,6 3,7 114 -57 147

RENOLIN 
ROCKDRILL 32 EP

34 6,2 130 -30 204

RENOLIN 
ROCKDRILL 46 EP

46 7,5 127 -30 208

RENOLIN 
ROCKDRILL 100 EP

100 12,0 111 -21 232

RENOLIN 
ROCKDRILL 46 U

Høykvalitets trykkluftverktøyolje som er utviklet 
spesielt for bruk innenfor et bredt temperaturom-
råde. Inneholder additiver som gir en høy grad av 
beskyttelse mot slitasje og korrosjon. RENOLIN 
ROCKDRILL 46 U er en unikt sammensatt olje for 
smøring av bergboringsutstyr og annet trykkluft-
verktøy. Anbefales i temperaturområdet fra -30 
°C til +30 °C.

46,4 10,9 238 -57 152

Stålkabel (Wire) smøremiddel

PLANTOLUBE 
WIRE

Miljøvennlig stålkabel (Wire)smøremiddel. Produktet 
er sinkfritt og basert på biologisk nedbrytbare og for-
nybare estere. Spesielt utviklet for smøring av gamle 
eller nye stålkabler i maritim sektor. Er også egnet for 
bruk innen andre områder, f.eks. smøring av kranka-
bler, støttevaiere, kabler for skogbrukskjøretøy og 
kabler ved skianlegg eller heiskonstruksjoner.

7,6 2,6 226 -48 165
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Industrismøremiddel

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Transformatorolje

NYTRO 
10 XN

Høytytende isolerolje / transfor-
matorolje egnet for bruk i alle 
typer transformatorer, brytere, 
koblinger og annet elektrisk 
utstyr. Super grade.

7,7 – – -63 142 IEC 60296 Edition 4.0 fully  
inhibited oil.

RENOLIN 
E 3

RENOLIN E 3 er en inhibert bry-
terolje basert på nafteniske base-
oljer for lavtemperaturapplikasjo-
ner. Oljen har meget god oksida-
sjonsstabilitet og en utmerket 
ytelse ved lav temperatur.

3,2 – – <-70 100 EN 60296:2012.

Varmeoverføringsolje

RENOLIN  
THERM OIL 30

Halvsyntetisk varmeoverførings-
olje. Den lave flyttemperaturen 
gir god pumpbarhet også ved 
lave temperaturer. Produktet er 
spesielt utviklet for bruk på 
plattformer innen offshore 
oljeindustri.

30,5 – – -33 237 –
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RENOLIN

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Varmeoverføringsolje

RENOLIN 
THERM 300 X

Mineraloljebasert varmeoverfø-
ringsolje med additiv som forlenger 
oljens levetid og holder systemet 
rent. Har utmerket termisk stabilitet 
og gir god oksidasjonsbeskyttelse, 
samt hindrer korrosjon og koksav-
leiringer på rørveggene. Beregnet 
for lukkede systemer med drift-
stemperaturer opptil 300 °C.

52,5 7,46 103 -24 235 –

RENOLIN 
THERM 300

Anbefales til bruk som varme-
overføringsolje innen alle bruksom-
råder, inklusive næringsmiddelin-
dustrien, så lenge det ikke er noen 
kontakt mellom de produserte 
varene og oljen. Til bruk ved tem-
peraturer opptil 300 °C.

30,5 5,25 102 -9 212 –

Glykolbaserad värmeöverföringsvätska

RENOLIN  
MPG 5 CONC

Monopropylenglykolbasert indus-
triell glykol. Produktet anbefales 
for alle sirkulasjonssystemer som 
er beregnet på å transportere 
varme til oppvarming, kjøling eller 
frostvæske. På grunn av den lave 
toksisiteten er produktet spesielt 
godt egnet for bruk i matproduk-
sjon. For optimal frysebeskyttelse 
og korrosjonsbeskyttelse bør kon-
sentrasjonen være 50%. For å ha 
nok korrosjonsbeskyttelse må det 
blandede forholdet inneholde en 
minimumsmengde på 40% volum 
av RENOLIN MPG 5 CONC.

– – – – – –

RENOLIN  
MEG 5 CONC

Monoetylenglykolbasert industriell 
glykol. Produktet anbefales for alle 
sirkulasjonssystemer som er bereg-
net på å transportere varme til opp-
varming, kjøling eller frostvæske. 
Eksempler på slike sirkulasjons-
systemer er varmepumper, klimaan-
legg, varmegjenvinningssystemer og 
varmeslynger i fortau, gater og 
idrettsanlegg. For optimal frysebe-
skyttelse og korrosjonsbeskyttelse 
bør konsentrasjonen være 50%. For 
å ha nok korrosjonsbeskyttelse må 
det blandede forholdet inneholde 
en minimumsmengde på 40% 
volum av RENOLIN MEG 5 CONC.

– – – – – –

RENOLIN  
MPG 5 MIX 30

RENOLIN MPG 5 MIX 30 er en 
«klar til bruk» industriell kjøle-
væske med en konsentrasjon på 
30% monopropylenglykol. RENO-
LIN MPG 5 MIX 30 er forhånds-
blandet og optimalisert for langva-
rig bruk og inneholder en ekstremt 
god korrosjonsbeskyttelse. For å 
sikre RENOLIN MPG 5 MIX 30 
langsiktig levetid er avionisert vann 
blitt brukt til å fortynne produktet.

– – – – – –
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Industrismøremiddel

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C 

mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Hvitolje

SUPERLA® 20 Høykvalitets, fargeløs og luktfri 
medisinsk hvitolje basert på en 
høyraffinert parafinsk baseolje 
med optimert medisinsk renhet. 
Anbefales som prosessolje i kos-
metikkindustrien og til medisin-
ske formål. Kan også brukes til 
smøring av maskiner og til andre 
formål som krever en olje med 
medisinsk renhet. Produktet 
oppfyller amerikanske og euro-
peiske krav til medisinske hvit-
oljer.

7,7 – – -21 135 FDA 178.3620(a) og FDA 172.878.

Oppfyller kravet i European  
Pharmacopoeias (PhEur) og i  
United States Pharmacopoeia 
(USP)/National Formulary NF.

SUPERLA® 40 15 – – -6 165 FDA 178.3620(a) og FDA 172.878, 
mineralolje, NSF H1, HX-1 og 3H.

Oppfyller kravet i European  
Pharmacopoeias (PhEur) og i  
United States Pharmacopoeia 
(USP)/National Formulary NF.

SUPERLA® 90 32 – – -6 185

SUPERLA® 240 70 9,0 – -6 240
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 RENOLIN

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flytepunkt 

°C

Flammepunkt 
COC 

°C

Prosessolje

RENOLIN 
FLEX P 68

Prosessoljer av høy kvalitet som 
består av høyt raffinert, parafinbasert 
mineralolje. Produktene er ekstremt 
stabile og har et veldig bredt bruks-
område. Produktene kan brukes som 
myknere og fyllstoffer i produksjon 
av gummi og plast. Produktene fun-
gerer også veldig bra som prosess-
hjelpemidler for for eksempel å 
binde støv eller fungere som fukte-
midler i takpappebransjen.

68 – – max -9 230

RENOLIN 
FLEX P 220 

220 18,8 95 -9 282

RENOLIN 
FLEX RP 20

20 4,04 97 -18 207

RENOLIN 
FLEX RP 30

30 5,2 102 -9 212

RENOLIN 
FLEX RP 100

98 11,0 96 -12 268

RENOLIN 
FLEX RP 440

488 31,7 95 -9 304

Løsningsmiddel/Kemikalier

ACETONE  Produkten har et bredt bruksområde innen mange kjemiske og industrielle prosesser og produkter. På grunn av sine  
egenskaper er det mye brukt som løsemiddel til maling, lakk, trykkfarger, blekk og lim. I tillegg brukes produkten som  
ekstraksjonsmiddel for smørefett, oljer, naturlige harpiksstoffer og oljer. Det er også et viktig råmateriale eller halvfabrikat 
i organisk syntese til fremstilling av en rekke substanser og i kosmetikkindustrien.

WHITE SPIRIT Løsemiddel som brukes i en rekke kjemiske/tekniske produkter, f.eks. ved produksjon av maling, ferniss og  
rustbeskyttelse sprodukter, samt som avfettingsmiddel innen verkstedindustrien og som rengjøringsmiddel for pensler  
og annet malerutstyr. Produktet har god løselighet i bl.a. fett, oljer, voks og bitumen, samtidig som det har relativt  
lav avdunsting. Aromainnhold 15 vektprosent.

XYLENE Aromatisk løsemiddel med et stort bruksområde; bl.a. for fremstilling av maling, lakk, linoleum, kunstlær og syntetiske  
fargestoffer, ekstraksjonsmidler, avfettingsmidler og tynner.

TOLUENE Aromatisk løsemiddel med et stort bruksområde; bl.a. for fremstilling av maling, lakk, linoleum, kunstlær og syntetiske  
fargestoffer, ekstraksjonsmidler, avfettingsmidler og tynner.

MONOETHYLENE 
GLYCOL

Brukes som råstoff til forskjellige kjølevæsker.

MONOPROPYLENE 
GLYCOL 

Brukes som råstoff til forskjellige kjølevæsker.
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Produktnavn Beskrivelse

Spray

ANTICORIT 
DFG (SPRAYDOSE)

Rustløsende spray med korrosjonsbestandige og gode smøre egenskaper.Effektiv som smøremiddel 
for låser, hengsler, bladfjærer, verktøy, ledd etc.

ANTICORIT 
BW 366 (SPRAYDOSE)

En bariumfri, høy ytelse korrosjonsbeskyttelse med løsningsmiddel, som gir en tykk, langsiktig  
korrosjonsbeskyttelsesfilm.

RENOLIT  
CALZ SPRAY

Universalfett for smøring av vanskelig tilgjengelige flater. Produktet er sterkt vedheftende,  
penetrerende, vannavvisende og tåler høy belastning. Anbefales til smøring av glideflater, der  
det er praktisk å påføre med spray, som f.eks. bolter, kjeder og understellsflater.

CEPLATTYN  
300 SPRAY

 

Anbefales for smøring av åpne gir, tannstenger, kjeder etc., der det er praktisk å påføre med spray. 
Produktet er klebende, gjennomtrengende og vannavstøtende. Produktet kan tåle ekstra høye 
belastninger og er forsterket med grafitt som gir en svart farge på produktet.

FUCHS CHAIN LUBE 

 

Kjedespray som trenger godt inn i kjeden og har ekstremt god vedheft. Produktet beskytter  
effektivt mot slitasje og korrosjon og kastes ikke av kjeden i høye hastigheter.

GLEITMO  
WSP 5040 SPRAY

 

Spray pasta av høy kvalitet med faste, hvite smøremidler. Beskytter mot stick-slip og gjengekutting 
selv ved høye temperaturer opp til +1200 °C.

LAGERMEISTER  
WHS 2002 SPRAY

EP-spray for utsatte smørepunkter under vanskelige forhold, som tilstedeværelse av vann,  
vibrasjoner eller støv. Gir utmerket slitasjebeskyttelse og smører effektivt kontaktflater på stål / 
plast og plast / plast. Produktet etterlater en smøreflate som tetter godt.

Rivolta  
A.C.S. 3 Spray

Ekstremt hurtig fordampende avfettingsspray basert på aceton. Produktet har en ekstrem god  
evne til å løse opp olje og fett, samt rester av lim og tetningsmateriale på blanke metalloverflater.

Spray 
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 ANTICORIT, RENOLIT, LAGERMEISTER, CEPLATTYN 

Produktnavn Beskrivelse

Spray

Rivolta  
M.T.X. 60 forte Spray S

Acetonfri, raskt fordampende avfettingsspray basert på syntetiske hydrokarboner og etterlater 
ingen rester. Spesielt tilpasset for rengjøring av metalldeler fra fett, oljer og voks.

Rivolta  
B.F.C. Spray

 

Skumrens for alle typer materialer. Produktet er spesielt egnet for vertikale overflater.  
NSF A1 oppført.

Rivolta  
B.W.K.

 

Et løsningsmiddelfritt, vannbasert og kraftig rengjøringsmiddel klar til bruk. Anbefales for  
oppløsning av olje, pasta, fett, voksrester, prosessvæsker etc. på mekanisk utstyr, malte  
overflater, høypolerte overflater, plastmaterialer, etc. i alle typer industrielle aktiviteter.  
Også i næringsmiddelindustrien da den er NSF A1-registrert.

Rivolta  
S.B.C. Spray

 

Avfettingsspray som fordamper raskt og ikke etterlater rester. Produktet er NSF-A1-oppført  
og er derfor egnet som avfettingsmiddel i mat- og farmasøytisk industri.

Rivolta  
K.S.P. 305 Spray

Antikorrosjonsspray spesialtilpasset for langvarig lagring av verktøy for plaststøpeindustrien.  
Produktets unike formulering gjør at det ikke trenger inn i verktøyet og derfor lett kan fjernes  
og trenger derfor lite rengjøring.

Rivolta 
K.S.P. 312 N Spray

Antikorrosjonsspray som gir en voksaktig overflate. Produktet er tilpasset utendørs lagring  
under tak 6-12 måneder eller langvarig innendørs lagring.

Rivolta  
S.K.D. 16 N Spray

Kjede- og wirepray med god gjennomtrengningsevne. Brukes i forbehandling før du bruker  
Rivolta S.K.D. 2000 spray.

Rivolta  
S.K.D. 170 Spray

Spray for sikker overføring av smørefilm til innsiden av kjeder og wire.

Rivolta  
S.K.D. 240 Spray

Full syntetisk kjedespray med unike høye temperaturegenskaper. Produktet smører effektivt  
driv- og transportkjeder i varme områder som tørkeovner for maling, treindustrien og  
emballasjebransjen.

Rivolta  
S.K.D. 2000 Spray

Helsyntetisk smøremiddel for utsiden av løfte- og transportkjeder, for kjeder som er tungt  
belastet og utsatt for hardt vær, f.eks. sluse kjeder. Produktet gir en sterk smørefilm med  
ekstrem vedheft.

Rivolta  
S.L.X. Top Spray

Unik rengjøringsspray for elektriske komponenter. Fjerner effektivt fett og forurensninger  
som kan føre til strømtap og forstyrrelser. MERK! Ingen spenning på ved rengjøring.

Rivolta  
T.F.L. 10 Spray

Krypeolje av høyeste kvalitet med PTFE. Rustoppløsende, korrosjonsbeskyttelse og driver  
ut fuktighet.

Rivolta  
T.R.S. Plus Spray S

Full syntetisk "krypeolje" som fjerner fuktighet og smører rustne detaljer.

GLEITMO 
980 Spray

PTFE-basert glidelakk. Anbefales til tørrsmøring av en rekke ulike materialkombinasjoner  
som f.eks. metaller, plast, gummi og tre.

Rivolta 
S.L.X. 500 Spray

Rengjøringsspray for sikker rengjøring innen elektronikk og mekanikk. For sensitive elektriske instal-
lasjoner, komponenter og utstyr under drift og med spenning på. NSF K2.
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SMØREFETT
FUCHS' tette samarbeid med maskinprodusenter og kunder er en forutsetning for å kunne 
utvikle, tilpasse og teste ut smørefett som tilfredsstiller de aller strengeste kravene til ytelse  
og levetid i industrien.

Valg av riktig produkt gjør smørefett til en viktig del av konstruksjonen og bidrar til problemfri 
drift. Den unike balanseringen av baseoljer, fortykningsmiddel og utvalgte tilsetningsmidler for 
hvert produkt gir den ytelsen som spesifiseres av applikasjonen. Vårt brede sortiment oppfyller 
de stadig strengere kravene til tekniske og økonomiske løsninger.

Når det gjelder å redusere slitasje under høy belastning, øke effektiviteten, bedømme 
smøreintervallene, tåle høy eller lav temperatur, overskylling av vann og kjemikalier eller  
oppfylle strenge miljøkrav, sitter vi med kunnskapen, teknologien og produktene.



Smørefett

Smørefett for rullle- og glidlager 36 –  41

Miljøtilpasset smørefett 42

Smørefett for åpne gir / med faste smøremiddel 43

Smørefett for togindustrien 44

Smørefett for vindkraftindustrien 45 –  46

Smørefett for spesielle applikationer 47 –  48

Smørfett pastaer og pastaer 48  –  49

Vaselin 49
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Smørefett 

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for rullle og glidlager

RENOLIT  
NOVAWAY S

Polymerfortykket fett basert på avan-
sert teknologi. Anbefales for en rekke 
bruksområder og kan brukes som 
enhetsfett. Teknologien er helt forskjel-
lig fra konvensjonelt fett. Produktet 
har en unik evne til å justere tykkelsen 
på smørefilmen til hastigheten. De 
spesielle egenskapene til polymeren 
gjør smørefettet helt kompatibelt med 
andre typer smørefett og gir høy vann- 
og kjemisk motstand. Lavere friksjon 
med lavere temperatur gir utvidede 
serviceintervaller. Anbefales for f.eks. 
Elektriske motorer og hurtigløpende 
spindellager, valsemøller i sagbruk, 
lagre i nedsenkbare pumper, lagersmø-
ring i valser og alkaliske omgivelser i 
papir- og masseindustrien samt metall-
bearbeiding. Også egnet for en rekke 
andre bruksområder, for eksempel for 
kjøretøy eller i marine miljøer.

2 – PT S -30 / +120 DIN 51502: KPHC2K-30.
ISO 6743-9: L-XC(F)CIB2.

RENOLIT  
NOVAWAY PS

1,5 – PT PS -30 / +120 DIN 51502: KPE1.5K-20.
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 RENOLIT

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for rullle og glidlager

URETHYN 
XHD 2

 

Helsyntetisk, polyureafortykket spesi-
alsmørefett. Høy termisk stabilitet. 
Spesielt egnet for smøring av lager 
som utsettes for vibrasjoner, oscilleren-
de bevegelser og sjokkbelastninger. 
Dette kan være store lager i vindkraft-
verk, mekanisk og termisk høyt belas-
tede lager i kjemisk prosessindustri, 
plastindustri etc.

2 290 PU S -40 / +180 DIN 51502: KPFHC2R-40

LAGERMEISTER 
XXL

 

Allroundfett basert på en valgt type 
mineralolje i kombinasjon med et spe-
sielt polyureafortykningsmiddel. Anbe-
fales spesielt for krevende forhold, for 
eksempel høye belastninger eller høye 
temperaturer. Typiske bruksområder er 
i elektriske motorer, vibrerende enheter 
og knusere.

2 180 PU M -20 / +160 DIN 51502: KP2P-20

RENOLIT  
UNIWAY LIX 815 
PA HP

  

Høytytende smørefett basert på syn-
tetisk baseolje, fortykket med en funk-
sjonell litiumkomplekssåpe. Fungerer 
eksepsjonelt bra for smøring i korrosive 
miljøer ved høye temperaturer og/eller 
lave hastigheter, f.eks. for smøring av 
rullelagre i en papirmaskins tørkesek-
sjon. Produktet er også svært godt 
egnet for andre bruksområder med 
høye belastninger, høye temperaturer 
og i fuktige og korrosive miljøer.

1,5 460 LiX S -40 / +180  
max 220

DIN 51502: KPHC1,5N-40.
ISO 6743-9: ISO-L-XD-
DIB1,5.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 42 PA

Fett med optimal ytelse basert på hel-
syntetiske basisoljer og fortykket med 
litiumkompleks såpe. Passer for både 
små, lett belastede og større, tungt 
belastede glid- og rullelager og til 
vibrerende applikasjoner. Produktet 
tåler etsende miljøer og fungerer godt 
i sterk kulde. Passer som universalfett i 
bransjer der store temperaturvariasjo-
ner oppstår.

2 100 LiX S -40 / +150  
max 220

DIN 51502: KPHC2N-40.
ISO 6743-9: L-XDDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 62 PA

2 220 LiX S -40 / +150  
max 220

DIN 51502: KPHC2N-40.
ISO 6743-9: L-XDDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 22 PA

Smørefett med optimal ytelse, basert 
på en helsyntetisk baseolje og fortyk-
ket med litiumkomplekssåpe. Svært 
godt egnet for både glide- og rullela-
gre, samt for bruksområder med vibra-
sjoner og høye lagerhastigheter innen 
et svært bredt temperaturområde. Pro-
duktet kan håndtere korrosive miljøer 
og start i sterk kulde. Eksempler på 
bruksområder omfatter hurtiggående 
spindellagre innen sagbruksindustrien. 

2 45 LiX S -55 / +120  
max 150

DIN 51502: KPHC2K-55.
ISO 6743-9: L-XECIB2.
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Smørefett

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for rullle og glidlager

RENOLIT 
PUMA 2

 

Helsyntetisk, polyureafortykket spesi-
alsmørefett. Inneholder faste smøre-
midler. Har høy termisk stabilitet og 
anbefales for el.motorer, spindellagre, 
varmluftsblåsere etc.

2 100 PU S -40 / +180 DIN 51502: KPFHC 2 R-40  
ISO 6743: L-X-DFEB

RENOLIT  
GREASEWAY 
CASX 815 HP

 

Et spesielt utviklet fett basert på mine-
ralolje fortykket med kalsiumsulfonat-
komplekser. Ekstremt gode smøreegen-
skaper i krevende og våte aggressive 
miljøer med ekstrem belastning, utmer-
ket korrosjonsbeskyttelse, høy vann-
motstand og mekanisk stabilitet. For 
industrielle anvendelser i alle typer 
åpne eller lukkede lager, selv ved høye 
temperaturer, f.eks i valsing og støping. 

1,5 410 CaSX M -20 / +150  
max 180

DIN 51502: KP1.5N-20.
ISO 6743-9: L-XB(F)DIB1.5.

RENOLIT  
GREASEWAY  
HT 2

Høykvalitets smørefett utviklet spesielt 
til bruk ved høye temperaturer. Typiske 
bruksområder er smøring av lagre på 
varme steder som ovner eller andre 
industrielle formål. 

2 170 LiX SE -30 / +230  
max 260

DIN 51502: KE2R-40.
ISO 6743-9: L-XCFIA2.

RENOLIT  
CXHT 2

 

Svart smørefett av høy kvalitet tyknet 
med kalsiumsulfonatkompleks og  
forsterket med MoS2 / Graphite. Gode 
slitasje- og korrosjonsbeskyttelsese-
genskaper. Utmerket beskyttelse ved 
høye belastninger og høy temperatur. 
Anbefales for smøring av høyt belaste-
de glide- og rullelager med lav hastig-
het samt for åpne gir. For eksempel  
i sement, murstein, keramikk eller  
gruveindustri.

2 350 CaSX M - 20 / +200 
max +220

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICA 80

Heftefett som er spesielt utviklet til 
smøring av topplageret i kjegleknusere. 
Produktet kan også brukes til fettsmur-
te gir samt til smøring av tungt belaste-
de glide- og rullelagre med lave turtall. 
Smørefettet har egenskaper som gjør 
det egnet til smøring av lagre som  
overskylles med vann. Lett å pumpe i 
sentralsmøringssystemer.

0 580 LiCa M -20 / +130 
max 140

DIN 51502: K0K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB0.

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICA 91

Mykt smørefett for tungt belastede, 
saktegående lagre. Egnet for våte og 
korroderende bruksområder, også der 
vannet skyller over. Svært heftende og 
vannbestandig. 

1 1100 LiCa M -20 / +130 
max 140

DIN 51502: K1K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB1.

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICA 92

Spesialsmørefett for tungt belastede, 
saktegående lagre. Egnet også for åpne 
tannhjulsdrev, tannstenger, kjeder og 
tilsvarende bruksområder. Svært heften-
de og vannbestandig. 

2 1100 LiCa M -20 / +130 DIN 51502: KP2K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB2.

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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 RENOLIT

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for rullle og glidlager

RENOLIT  
UNITEMP 2

Helsyntetisk smørefett basert på syn-
tetisk fortykkningsmiddel. Meget god 
vannmotstand og korrosjonsbeskyttel-
se. Fungerer i et bredt temperaturom-
råde og anbefales for glide- og rulle-
lager i forskjellige områder.

2 180 Synth. NaX S -50 / +180 DIN 51502: KPHC2R-50.
ISO 6743-9: L-X-EFEB2.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 400

Anbefales for sentralsmøring av glide- 
og rullelagre, både mobile og stasjonæ-
re, eller der det er krav om at smørefet-
tet skal være lett å pumpe ved lave 
temperaturer. Fungerer godt til både 
kjøretøy- og industriformål. Anbefales 
også for smørefettsmurte tannhjuls- og 
snekkedrev. 

00 110 LiX M -35 / +100 
max 120

DIN 51502: KP00G-35.
ISO 6743-9: L-XCBIB00.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 405

0,5 145 LiX M -35 / +120 
max 140

DIN 51502: KP0.5G-35.
ISO 6743-9: L-XCBIB0.5.

RENOLIT  
GREASEWAY 
LIX 81

Høykvalitets smørefett basert på mine-
ralolje, fortykket med litiumkompleks-
såpe. Anbefales som universalsmøre-
fett for kontinuerlig smøring av tungt 
belastede, saktegående glide- og  
rullelagre ved høye temperaturer. Det 
egner seg også for våte innkapslinger 
som strengstøping, og for fettfylte gir 
som er utsatt for høye temperaturer. 

1,5 550 LiX M -20 / +180 
max 220

DIN 51502: KP1.5N-20.
ISO 6743-9: L-XBDIB1.5.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 815 HP

 

Spesielt sammensatt for kontinuerlig 
smøring av tungt belastede, saktegå-
ende glide- og rullelagre ved høye 
temperaturer. Det egner seg også for 
våte innkapslinger som strengstøping, 
og for fettfylte gir som er utsatt for 
høye temperaturer. 

1,5 550 LiX M -20 / +180 
max 220

DIN 51502: KP1.5N-20.
ISO 6743-9: L-XBDIB1.5.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 82

Høykvalitets smørefett basert på mine-
ralolje, fortykket med litiumkompleks-
såpe. Anbefales som universalsmøre-
fett for kontinuerlig smøring av tungt 
belastede, saktegående glide- og rulle-
lagre ved høye temperaturer. Det 
egner seg også for våte innkapslinger 
som strengstøping, og for fettfylte gir 
som er utsatt for høye temperaturer. 

2 560 LiX M -20 / +180 
max 220

DIN 51502: KP2N-20.
ISO 6743-9: L-XBDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 42

Høykvalitets smørefett basert på mine-
ralolje, fortykket med litiumkompleks-
såpe. Spesielt utviklet og optimalisert 
for elektromotorer og annet roterende 
utstyr i bransjen. Fungerer svært godt 
for både små, lett belastede og store, 
tungt belastede rullelagre, avhengig av 
hastighet og temperatur. 

2 110 LiX M -30 / +140 
max 220

DIN 51502: KP2N-30.
ISO 6743-9: L-XCDHB2.

RENOLIT  
UNIWAY 
LIX 62

Smørefett fortykket med litiumkom-
pleks, basert på mineralolje. Fungerer 
som universalsmørefett og egner seg 
for lagersmøring innen både industri- 
og kjøretøyformål. 

2 210 LiX M -30 – +150, 
max 180

DIN 51502: KP2N-30.
ISO 6743: L-XCDIB2.
Volvo standard 1277.2.
NLGI standard GC-LB.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 625

2,5 215 LiX M -30 / +150 
max 220

DIN 51502: KP2.5N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB2.5.

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO) |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje

39Produktprogram Industri smøremidler



Smørefett

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for rullle og glidlager

RENOLIT  
UNIWAY  
LI 61

Smørefett for alle typer lett eller tungt 
belastede glide-, kule- og rullelagre i 
kjøretøybransjen og industrien. God 
vannbestandighet, mekanisk stabilitet 
og lasteevne. 

1 200 Li M -30 / +120 
max 130

DIN 51502: KP1K-30.
ISO 6743-9: L-XCCFB1.

RENOLIT  
UNIWAY  
LI 62

2 200 Li M -30 / +120 
max 130

DIN 51502: KP2K-30.
ISO 6743-9: L-XCCIB2.

RENOLIT 
EPLITH 00

Litiumfortykket, halvflytende, mineral-
oljebasert smørefett for sentralt smø-
ring. Anbefales for høyt belastede 
snekke- og vinkelgir, samt spiralforme-
de og rette gir for å forlenge smørein-
tervallet.

00 420 Li M - 10 / + 
120

DIN 51502: GP 00 K-10
ISO 6743-9: L-X ACEB 00

RENOLIT  
SF 7041

Litiumfortyket, flytende smørefett 
basert på mineralolje beregnet for 
sentralsmøringssystemer. Inneholder 
tilsetningsstoffer for korrosjon og oksi-
dasjon. Spesielt egnet for sentralsmø-
resystemer med tynne rør. Meget god 
vannmotstand.

000 110 Li M -30 / +120 DIN 51502: GP000K-30.
ISO 6743-9: L-X-
CCEB000.

RENOLIT  
GREASEWAY 
CAH 92

Høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortyk-
ket smørefett med god vannbestan-
dighet, beregnet for tungt belastede 
glide- og rullelagre. Anbefalt for smø-
ring av chassis, anleggs-, landbruks-  
og skogsmaskiner, vannpumper og 
lignende. 

2 1370 CaH M -30 / +120, 
max 130

DIN 51502: KP2K-30
ISO 6743: L-XC(F)CIB2 

RENOLIT 
MOLYWAY  
LI 732

Smørefett forsterket med molybden-
disulfid og EP-tilsetningsstoff for å gi 
utmerket beskyttelse ved høye belast-
ninger. Anbefales for bruk i både 
industrielle og bilindustrielle applika-
sjoner. Produktet fungerer med høy 
ytelse i glidelagre og gir, samt i sakte-
gående rullelagre. Dette gir god 
beskyttelse selv i oscillerende og vibre-
rende applikasjoner. Molybdendisulfi-
dinnhold:  
3 % i LI 732, 5 % i LI 752.

2 200 Li M -30 / +120, 
max 130

DIN 51502: KPF2K-30.
ISO 6743: L-XCCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY  
LI 752

2 200 Li M -30 / +120 
max 130

DIN 51502: KPF2K-30.
ISO 6743: L-XCCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY  
LICA 932

Velegnet for bruk i saktegående, tungt 
belastede glide- og rullelagre der det 
kan forekomme støtbelastninger eller 
hyppig start. Fungerer glimrende både 
til industri- og kjøretøyformål, samt i 
våte omgivelser. Tilsetningen av 3 % 
molybdendisulfid gir smørefettet  
glimrende smøreegenskaper.

2 1100 LiCa M -20 / +120 
max 130

DIN 51502: KPF2K-20.
ISO 6743: L-XBCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY 
LICAX ARCTIC

 

Høytytende litium-kalsium-kompleks-
fett med ekstremt god lastbærende 
evne. Spesielt sammensatt for bruk 
ved ekstremt lave temperaturer. For-
sterket med 5 % molybdendisulfid. 
Optimalisert for krevende bruk ved 
våte og korroderende driftsforhold 
innen så vel industrien som bilbran-
sjen. 

0 45 LiCaX M -50 / +90 DIN 51502: GOGFP0G-50.
ISO 12924: L-XE(F)BIB0.

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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RENOLIT

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for rullle og glidlager

RENOLIT  
CHASSIS  
GREASE

Spesielt utviklet til smøring av glidela-
gre i anleggs-, landbruks- og skogs-
maskiner, men fungerer også svært 
godt til marin bruk. Spesielt egnet der 
utvidede smøreintervaller er en prak-
tisk nødvendighet. Produktene kan 
med fordel brukes under krevende 
værforhold med hyppig vannoverskyl-
ling og i skitne eller industrielle miljøer 
med tilsvarende forhold. 

2 1370 CaH M -30 / +120, 
max 130

DIN 51502: KP2K-30.
ISO 6743: L-XC(F)CIB2.

RENOLIT  
CHASSIS  
GREASE SOFT

0 1300 CaH M -40 / +120, 
max 130

DIN 51502: KP0K-40.
ISO 6743: L-XD(F)CHB0.

RENOLIT  
CHASSIS  
GREASE WINTER

 

2 250 CaH M -30 / +110 
max 120

DIN 51502: KP2K-30.
ISO 12924: L-XC(F)CIB2.

RENOLIT  
LXOTP 2

 

Litiumkompleks fortykket fett basert 
på PAG-baseolje og faste smøremidler. 
Utmerket beskyttelse mot oksidasjon 
og korrosjon. Gode slitasjeegenskaper 
selv i oscillerende bevegelser og ekstre-
me trykk. Spesielt utviklet for smøring 
av bolter på 9 tonns aksler og selvjus-
terende aksler.

1-2 360 LiX PAG -40 / +160 
max 180

MAN-TUC 8080/00.

RENOLIT  
5WHEEL 
GREASE

 

Spesialprodusert for smøring av V-hjul-
drag på lastebiler. De gode lastbæren-
de egenskapene gjør det til et egnet 
smørefett for andre saktegående 
bruksområder med stor belastning. 
Produktet fungerer svært godt selv i 
våte og korroderende omgivelser.

0,5 2100 O M -10 / +150 
max 180

DIN 51502: KPFMOG0.5N-10.
ISO 6743: L-XADIB0.5.

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO) |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Miljøtilpasset smørefett

MULTI DOPE 
YELLOW

 

Høytytende, miljøtilpasset og pastalignen-
de smørefett. Spesielt utviklet og testet  
for bruk som gjengefett for borerør samt 
til smøring av åpne tannhjulsdrev og jekk-
bare tenner i oppjekkbar sammenheng. 
Produktet kan brukes til et stort utvalg 
formål der det forekommer lav hastighet 
og stor belastning. 

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 DIN 51502: KOGEPF0-
0.5N-50.
ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.
API (RP) 5A3.

OCNS group E i.h.t. Cefas dti. 
HOCNF-registrert (NEMS).

JACK UP  
GREASE BIO

 

Anbefales for smøring av åpne drev og 
jekkbare tenner, samt i systemer med 
glideskinner og utliggere på oppjekk-
plattformer. Produktet er også egnet for 
andre bruksområder med høy belastning 
og lav hastighet.

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 OCNS group D i.h.t Cefas 
dti.
Bijur Delimon Pump FWA 
long term test. 

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOGEL 
UNIWAY 
BIO LIX 62

Miljøvennlig universalsmørefett basert på 
biologisk nedbrytbare syntetiske estere 
fortykket med litiumkomplekssåpe. 
Anbefales som universalsmørefett til 
både kjøretøy- og industriformål. Produk-
tet egner seg til de fleste smørefett-
formål, som smøring av glide- og rulle-
lagre, både små og lett belastede og 
store med stor belastning.

2 295 LiX SE -30 / +140 
max 180

DIN 51502: KPE2N-30.
ISO 6743: L-XCDIB2.
SS 155470: Miljøklasse B.

PLANTOGEL 
ECO 000 S

Litium-kalsiumfortykket smørefett 
basert på biologisk nedbrytbare synte-
tiske estere. God vannbestandighet og 
lett å pumpe ved lave temperaturer. 
Smørefetteter blant annet ment for 
bruk i entreprenørmaskiner og tunge 
kjøretøy. Også i skogbruksbransjen for 
kjedesmøring.

00-000 55 LiCa SE -40 / +120 Oppfyller kravene for  
EU Ecolabel.

PLANTOGEL 
GREASEWAY 
BIO CAH 82

Miljøvennlig smørefett basert på biologisk 
nedbrytbare syntetiske estere fortykket 
med vannfri kalksåpe. Anbefales i første 
rekke for smøring av tungt belastede  
glidelagre. Er ideelt for smøring av skogs-
maskiner, anleggsutstyr, landbruksmaski-
ner, installasjoner til vannpumping og 
vannbehandling samt skipsfart. 

2 540 CaH SE -40 / +100, 
max 110

DIN 51502: KPE2G-40.
ISO 12924: L-XC(F)BIB2.
SS 155470: Miljøklasse B.
Vessel general permit, 
2013 VGP.

LOCOLUB  
ECO

Miljøtilpasset, mørkegrått, halvflytende 
smørefett, til for eksempel hjulflenser på 
lokomotiver og vogner. Inneholder faste 
smøremidler som bidrar til redusert slita-
sje. Meget god vannmotstand og korro-
sjonsbeskyttelse samt god vedheft. 
Manuell påføring eller via automatisk 
smøresystem for hjulflenser.

000 35 O SE -30 / +80 OECD 301 C, 90%.  
CEC L-33-A-93, >60%.
German Railway material 
no. DB-Material-Nr. 
00517718.

CEPLATTYN  
ECO 300 PLUS

Miljøtilpasset, vedheftende, fullsynte-
tisk smørefett med faste smøremidler. 
Egnet for smøring av bufferskiver, 
kabler, skruekoblinger, håndbremse-
spindler, tannhjul, glideflater, girsten-
ger etc. Grått fett påføres manuelt 
med pensel, børste eller sparkel.

0 45 O SE -30 / +100 German Railway material 
no. DB-Mat.-Nr.: 597947.

Smørefett

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for åpne gir / med faste smøremiddel

CEPLATTYN  
BL

 

Meget klebende fett med grafitt for 
krevende forhold. Høy termisk og 
mekanisk stabilitet. Passer for for 
eksempel åpne gir, kjettinger, wire og 
spesielt også for gir og pitchlager i 
vindkraftverk.

2 500 ALX M -40 / +150 DIN 51502: OGPF2P-20.

CEPLATTYN 
GT 10

Høy viskositet, selvklebende smøremid-
del med lys farge for åpne gir. Spesielt 
for kritiske driftsforhold som driv-
systemer for ovner, møller etc. utsatt 
for ekstreme krefter og høy tempera-
tur på tannflanke. Produktet inne-
holder tilsetningsstoffer som reduserer 
risikoen for antennelse.

– 10000 – S 0 /+140 Møter kravet i.h.t AGMA 
9005-E01 / D-2. 
Godkjent av: FLSmidth, 
KHD Humboldt Wedag, 
Metso, Outotec m fl. 

CEPLATTYN  
300

 

Selvklebende produkt forsterket med  
grafitt som gir en "tørr", støvavvisende 
smørefilm, høy vannmotstand og utmer-
ket korrosjonsbeskyttelse. Anbefales som 
grunning på åpne gir, girstenger og glide-
flater. I kombinasjon med CEPLATTYN  
KG 10 HMF gir den et flerfasesystem. 
Fungerer også som monteringspasta for 
skruer / bolter og tapper. Passer også til 
for eksempel wire smøring. Manuell på -
føring.

1-2 1300 ALX M -30 / +250
Tørr smøre-
film opp til 

+500.

Godkjent for gruvedrift 
under jord av Arnsberg 
District Authority, Dort-
mund. Ref.nr: 
84.12.22.63-2-1.

CEPLATTYN  
KG 10 HMF1000

Spraytbart, klebende smøremiddel for-
sterket med grafitt. Produktet er basert 
på en høy viskositet baseoljeblanding 
tyknet med aluminiumskomplekssåpe. 
Formuleringen sammen med utvalgte 
tilsetningsstoffer gir produktet utmerke-
de slitasje- og korrosjonsbeskyttelsese-
genskaper, høy bæreevne og god vann-
motstand.

0-00 1000 ALX M -10 / +140 DIN 51502: 
OGPF0-00N-10.

RENOLIT 
GREASEWAY 
LICAX 90

Anbefales for smøring av for eksempel 
åpne tannhjulsdrev og tannstenger  
der det er krav om ekstremt gode last-
bærende egenskaper. Smørefettet  
fungerer også godt for skruefester, 
gjenger og glidebaner.

0,5 800 LiCaX M -30 - +140 
max 180

DIN 51502: 
KPGOG0.5N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB0.5.

MULTI DOPE 
YELLOW

Høytytende, miljøtilpasset og pastalig-
nende smørefett. Spesielt utviklet og 
testet for bruk som gjengefett for 
borerør samt til smøring av åpne  
tannhjulsdrev og jekkbare tenner i 
oppjekkbar sammenheng. MULTI DOPE 
YELLOW kan brukes til et stort utvalg 
formål der det forekommer lav hastig-
het og stor belastning. 

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 DIN 51502: KOGEPF0-
0.5N-50.
ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.
API (RP) 5A3.

OCNS group E i.h.t. Cefas 
dti. 
HOCNF-registrert (NEMS).

JACK UP  
GREASE BIO

Anbefales for smøring av åpne drev og 
jekkbare tenner, samt i systemer med 
glideskinner og utliggere på oppjekkplatt-
former. Produktet er også egnet for 
andre bruksområder med høy belastning 
og lav hastighet.

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 OCNS group D i.h.t. Cefas 
dti.
Bijur Delimon Pump FWA 
long term test. 

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTO, LOCOLUB, CEPLATTYN, RENOLIT 

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Smørefett

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for togindustrien

LOCOLUB  
ECO

Miljøtilpasset, mørk grått, semi-flytende 
fett for f.eks. Hjulflenser på lokomotiver 
og vogner. Inneholder faste smøremid-
ler som bidrar til redusert slitasje. 
Meget god vannmotstand og korro-
sjonsbeskyttelse samt god vedheft. 
Manuell påføring eller via automatisk 
smøresystem for hjulflenser.

000 35 O SE -30 / +80 OECD 301 C, 90%. CEC 
L-33-A-93, >60%.
German Railway material 
no. DB-Material-Nr. 
00517718.

TRAMLUB  
F 234 MOD 2

Hvitfarget, semi-flytende smørefett 
basert på en kombinasjon av syntetisk 
og vegetabilsk olje. Forsterket med tilset-
ningsstoffer for god vedheft, selv på 
våte overflater. For smøring av hjulflens-
er og skinner.

000 – O PS -25 / +150 German Railway material 
no. DB-Mat.-Nr.: 
00106192.

TRAMLUB  
384 G PLUS 

Helsyntetisk, halvflytende, biologisk 
nedbrytbart smørefett med grafitt. For 
smøring av sporvekslere og glideplater 
på jernbanespor. 

<000 – O S -35 / +100 –

LOCOLUB  
NSB

Miljøtilpasset, syntetisk, esterbasert, 
semi-flytende fett med basert på oorga-
nisk fortykkere og hvite, faste smøremid-
ler. For smøring av hjulflenser og skinner.

00/000 – O S -45 / +100 –

CEPLATTYN  
ECO 300 PLUS

Miljøtilpasset, vedheftende, fullsyntetisk 
smørefett med faste smøremidler. Egnet 
for smøring av bufferskiver, wire, skrue-
koblinger, håndbremsespindler, tann-
hjul, skyveflater, girstenger etc. Grått 
fett påføres manuelt med pensel, børste 
eller sparkel.

0 45 O SE -30 / +100 German Railway material 
no. DB-Mat.-Nr.: 597947.

GLEITMO  
805

Høy ytelse, beige farget pasta med faste 
smøremidler for maskinelementer utsatt 
for store belastninger, vibrasjoner og oscil-
lerende bevegelser. Anbefales for f.eks 
boggi- og boltkoblinger, drivaksel, spiral-
fjærer og som pasta i maskinverktøy.

2 185 Li M -20 / +110 German Railway material 
no. DB Material-Nr. 
823600.

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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LOCOLUB, CEPLATTYN, GLEITMO, STABYL

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for vindkraftindustrien

GLEITMO  
585 K PLUS

 

Slitesterk, hvit smørefettpasta, som 
demper belastningen og reduserer sli-
tasje. Produktet anbefales til lager og 
smørepunkter utsatt for spesielt tøffe 
forhold med risiko for f.eks korrosjon, 
oscillerende bevegelser og vibrasjoner. 
Anbefales for gir og pitchlager, samt 
kobling på vindturbiner. Manuell påfø-
ring eller gjennom automatiske 
systemer, inkludert progressive distri-
busjonssystemer.

2 50 Li S -45 / +130 DIN 51502: KPFHC2K-40.

STABYL  
EOS E 2

 

Høy ytelse, syntetisk, litiumfortykket 
fett. Spesielt utviklet for bruk i høyt 
belastede rulle- og glidelagre i vindtur-
biner. Meget gode slitasjeegenskaper, 
høy bæreevne og utmerkede lave tem-
peraturegenskaper. Anbefales for smø-
ring av rotorlager, clutch og gir og 
pitchlager.

1-2 320 Li S -40 / +130 DIN 51502: KPE1-2K-40.

STABYL 
LX 460 SYN

 

Høyt ytelse, fullt syntetisk, litiumkom-
pleks tykt smørefett spesielt utviklet 
for bruk i vindturbiner. Eksepsjonell 
bærende evne med enestående slita-
sjebeskyttelse, utmerkede egenskaper 
ved lave temperaturer og korrosjons-
beskyttelse. Anbefales for smøring av 
rotorlager og gir og pitchlager.

1-2 460 LiX S -40 / +140 DIN 51502: KPHC 1.5 
N-40.

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for vindkraftindustrien

CEPLATTYN  
BL

 

Meget klebende fett med grafitt for 
krevende forhold. Høy termisk og 
mekanisk stabilitet. Passer for for 
eksempel åpne gir, glidebaner, kjettin-
ger, wire og spesielt også for gir og 
pitchlager i vindmøller.

2 500 ALX M -40 / +150 DIN 51502: OGPF2P-20.

RENOLIT 
UNIWAY  
LIX 42 PA

Smørefett med optimal ytelse basert 
på helsyntetiske baseoljer og fortykket 
med litiumkompleks såpe. Produktet 
tåler etsende miljøer og starter i sterk 
kulde. Anbefales for generatorlager i 
vindturbiner.

2 100 LiX S -40 / +150 
max 220

DIN 51502: KPHC2N-40.
ISO 6743-9: L-XDDIB2.

URETHYN 
XHD 2

Helsyntetisk, Fortykket med polyurea. 
Beregnet for smøring av glidende og 
rullende lagre utsatt for tøffe forhold 
med vibrasjoner og høy belastning. 
Anbefales for eksempel til generatorla-
ger i vindmøller.

2 290 PU S -40 / +180 
max 200

DIN 51502: KPFHC2R-40.

GLEITMO  
WSP 5040

 

En pasta av høy kvalitet med faste, hvite 
smøremidler for forskjellige bruksområ-
der. Utmerkede egenskaper mot slitasje 
og korrosjon. Beskytter mot stick-slip og 
gjengekutting når det brukes som mon-
teringspasta og i skruefuger, selv ved 
høye temperaturer opp til + 1200 °C. 
Også for spindler, beslag, glideskinner, 
oscillerende tapper på anleggsmaskiner 
osv. Med lave glidehastigheter og høyt 
trykk.

2 250 CaX M - 20 / + 140
I varme skru 
forbindelser 

+1200

Godkjent for gruvedrift 
under jord av Arnsberg 
District Authority, Dort-
mund. Ref.nr: 
84.12.22.63-2-1.

Smørefett

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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CEPLATTYN, URETHYN, GLEITMO, RENOLIT

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for spesielle applikationer

ALEXOL  
STABOX

Spesielt smørefett for smøring der 
omgivelsene er svært etsende eller 
sterkt oksiderende. Motstandsdyktig 
mot drivstoff, svake eller sterke syrer, 
alkoholer, halogener, flytende oksygen, 
etc.

1,5 150 PTFE PFPE -50 / +200 
max 270

DIN 51502: KKF1.5S-50.
ISO 6743-9:L-XEGEA 1.5.

GLEITMO  
591

Helsyntetisk, hvitt, PTFE-fortykket fett. 
Produktet har optimalisert funksjon 
ved høye temperaturer. Utmerket 
vannmotstand. Smørefettet påvirkes 
ikke av aggressive kjemikalier eller 
løsemidler. For glide- og rullelager 
utsatt for høy temperatur, f.eks. i 
malingsverksteder, tørkeovner og 
papir- og masseindustrien.

2 510 PTFE PFPE -20 / +260 
max 280

DIN 51502: KPFFK2U-20.
ISO 6743-9: L-X-BGIB 2.

RENOLIT  
SI 410 M

Silikonoljebasert, hvitt, kalsiumfortyk-
ket smørefett. Egnet for smøring av 
lagre utsatt for lite belastning og for 
eksempel ølkraner, ventiler, o-ringer. 
Gode lavtemperaturegenskaper og 
god vannmotstand.

2 750 Ca Si -55 / +130 DIN 51502: KSI2K-55.
ISO 6743-9: L-X-ECEA2

RENOLIT  
SI 511 M

Polyurea-fortykket, hvitt smørefett formu-
lert med spesiell, varmestabil silikonolje. 
God vannmotstand og korrosjonsbes-
kyttende egenskaper. Produktet er kom-
patibelt med plastmateriale. Egnet for  
å smøre lett belastede lagre ved høye 
temperaturer. For eksempel i murstein-
produksjon for hjulnav på vogner og 
hengsler for tørking av ovner, varmlufts-
vifter, støperier og vulkaniseringsanlegg.

2 80 PU Si -30 / +220 
max +250

–

RENOLIT 
GREASEWAY 
ELECTRIC

Spesialsmørefett som kan brukes som 
oksidasjonsbeskyttelse på isolatorer og 
elektriske kontakter. Anbefales også  
for lett belastede lagre, apparater og 
instrumenter så vel som skruedrev osv.

1 50 Li S -50 / +100 
max 110

DIN 51502: K1G-50.
ISO 6743-9: XEBHA1.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 30 W

Et mykt hvitoljebasert smørefett med 
svært gode egenskaper ved lave  
temperaturer. Anbefales til sentral-
smøring av vanninntak, akseltapper  
og styreskinner i kraftindustrien samt 
transportbånd og -skruer i vannbe-
handlingsanlegg.

0 70 LiX MV -35 / +100 DIN 51502: K2K-55
ISO 6743-9: L-XECIB2

RENOLIT  
GREASEWAY 
LIX 81 P

Spesielt smørefett for buetann- og gir-
koblinger eller til andre bruksområder 
der smøremidlet utsettes for høye sen-
trifugalkrefter. Produktet inneholder 
tilsetningsstoffer for å motvirke oksida-
sjon og korrosjon og slitasje ved høye 
belastninger.

1 670 LiPX M 0 / +120 DIN 51502: GOG1G-0.
ISO 6743-9:L-XABIB1.

Møter og overgår AGMA 
CG-1 og CG-2. 

Godkjent av SKF trans-
mission AB for buetann  
og tann kuplingar.

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Smørefett

Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett for spesielle applikationer

STABYL  
TA

Halvsyntetisk, litiumfortykket, hvitt 
spesialsmørefett med faste smøremid-
ler. Produktet er spesielt utviklet for 
smøring av teleskoprør. Smørefettet 
har utmerkede glideegenskaper for 
materialkombinasjon stål / plast og 
plast / plast samt veldig god vedheft 
og beskyttelse mot rykkende bevegel-
ser, såkalt. stick-slip. Også for smøring 
av lineære styringer og små gir laget 
av polymere materialer.

1-2 200 Li PS -40 / +140 DIN 51502: KPF1-2N-40.

Rivolta 
F.L.G. GT2

  

Helsyntetisk smørefett forykket med 
kalsiumsulfonatkompleks. Spesielt 
egnet for basesmøring av ejektorpinner 
i formsprøytingsverktøy av plast. For 
formverktøy opp til 80 °C. Passer også 
til andre bruksområder med høyt belas-
tet rulle- og glidelager i f.eks matpro-
duksjon.

2 46 CaSX S -45 / +170 DIN 51502: KP HC 2 P-40
ISO 6743-9: L-XDEIB 2
NSF H1

Rivolta  
S.K.D. 4002

  

Helsyntetisk fett med høy temperatur-
bestandighet. Spesielt egnet for 
basesmøring av ejektorpinner i form-
sprøytingsverktøy av plast. For form-
verktøy ved 80-120 °C. Passer også til 
andre bruksområder med høyt lastet 
rulle- og glidelager.

2 100 – – -50 / +210 –

Rivolta  
S.K.D. 6002

Helsyntetisk smørefett med veldig høy 
termisk stabilitet. Spesielt egnet for 
basesmøring av ejektorpinner i form-
sprøytingsverktøy av plast. For form-
verktøy over 120 °C. Kompatibel med 
sensitive plastmaterialer som polykar-
bonater, EPDM osv. Passer også til 
smøring av f.eks rulle- og glidelager 
ved høy temperatur i matproduksjon.

2 500 – PFPE -30 / +280
max 300

NSF H1

Smørfett pastaer og pastaer

MEISSELPASTE

 

Kobberfarget spesialpasta til blant annet 
hylseverktøy og for gjennom føringer for 
høyt belastede, hydrauliske og pneumatis-
ke hammere. God vannmotstand, høy var-
mebestandighet og utmerkede EP-egen-
skaper

2 320 ALX M -20/+200 
Tørr smøre-
film opp til 

1100

–

GLEITMO  
100

En myk sort monteringspasta basert på 
faste smøremidler med molybdendisul-
fid kombinert med spesielt utvalgt 
mineralolje. GLEITMO 100 kan brukes i 
innkjøringen av hardt belastede glide-
lager, geider, styreskinner, gir og gjen-
gestenger. Den kan også brukes til 
smøring av skruer/bolter og gjengefor-
bindelser, samt montering og innpres-
sing av lager etc. Andre bruksområder 
er justeringsmekanismer samt brot-
sjing, bøying, stansing og pressing.

– – – M -35 / +400 –

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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Produktnavn Beskrivelse NLGI Baseolje 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyknings 
middel

Base 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørfett pastaer og pastaer

GLEITMO  
155

Pasta med høy temperatur basert på 
syntetisk olje og hvite faste smøremid-
ler. Høy smøreevne og utmerkede egen-
skaper for å skille overflater. Spesielt 
utviklet for gjengede forbindelser utsatt 
for høye temperaturer. Tex bolter for 
turbiner, eksosanleggsskruer og varme 
skrueforbindelser i kjemisk industri og 
raffinerier.

1-2 – – –

GLEITMO  
805

 

Høy ytelse, beige farget pasta med faste 
smøremidler for maskinelementer utsatt 
for store belastninger, vibrasjoner og 
oscillerende bevegelser. Anbefalt inklu-
dert for boggi- og boltkoblinger, drivak-
sel, spiralfjærer og som chuckpasta i 
prosesseringsmaskiner.

2 185 Li M -20 / +110 German Railway  
material no.  
DB Material-Nr. 823600.

GLEITMO  
WSP 5040

 

En pasta av høy kvalitet med faste, 
hvite smøremidler for forskjellige 
bruksområder. Utmerkede egenskaper 
mot slitasje og korrosjon. Beskytter 
mot stick-slip og gjengekutting når det 
brukes som monteringspasta og i skru-
efuger, selv ved høye temperaturer 
opp til + 1200 °C. Også for spindler, 
beslag, glideskinner, oscillerende tap-
per anleggsmaskiner osv. Med lave gli-
dehastigheter og høyt trykk.

2 250 CaX M - 20 / + 140
I varme skru 
forbindelser 

+1200

Godkjent for gruvedrift 
under jord av Arnsberg 
District Authority, Dort-
mund. Ref.nr: 
84.12.22.63-2-1.

Vaselin

WHITE VASELINE Anbefales til smøring eller som en 
komponent innen for eksempel 
næringsmiddelbransjen, medisinsk 
industri eller kosmetikkbransjen, der 
det stilles krav til produkter med høy 
renhetsgrad. Produktet egner seg også 
til impregnering av papirisolasjonen i 
elektriske kabler og som et ytre vibra-
sjonsdempende fyllstoff i optiske fiber-
kabler. Fungerer også utmerket ved 
smøring av plast- og gummimaterialer. 
Produktet er uten smak og lukt og har 
svært liten effekt på plaster og elasto-
merer.

4,5-5 11,5  
(ved 70 °C)

– – Flytepunkt 
49,5 °C, 
Smelte-
punkt 

51,5 °C

Oppfyller kravet i Euro-
pean Pharmacopoeias 
(PhEur) og i United States 
Pharmacopoeia (USP).

STABYL, GLEITMO 

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Næringsmiddelsikkerhet er ekstremt viktig ved produksjon, lagring og transport av næringsmidler. I disse 
bedriftene er det i dag strenge krav om bruk av næringsmiddelgodkjente smøremidler for å unngå potensiell 
kontaminering av næringsmidler og de kostnadene dette kan medføre.

FUCHS' næringsmiddelklassifiserte smøremidler, sprayer og rengjøringsmidler er formulert med godkjente 
råvarer, klassifisert ifølge NSF, for bruk ved direkte kontakt eller ved kontakt pga. uhell med næringsmidler. 
Produktserien CASSIDA består av et bredt sortiment av høykvalitative produkter med både hel- og 
halvsyntetiske formuleringer samt hvitoljebaserte produkter.

I samarbeid med kunder tilbyr FUCHS applikasjonsteknisk kunnskap, men også identifisering av kritiske 
kontrollpunkter for smøremidler. Dette bidrar til effektiv smøring, økt næringsmiddelsikkerhet og trygghet  
ved produksjon og håndtering av næringsmidler.

CASSIDA – SMØREMIDLER AV 
NÆRINGSMIDDELKVALITET



Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Kedjeolje 52

Kompressorolje 53

Smørolje til forskjellige bruksområder 53 

Girolje 54– 55

Hydraulikkolje 56 

Vakumpumpeolje 56

Vedlikeholdsolje og andre spesialprodukter 57 – 58

Smørefett for normal belastning 59

Smørefett for ekstrem belastning 59

Smørefett for ekstra krevende forhold 59

Spesialprodukter 60 – 61

CASSIDA FM Hvitoljebasert smørefett 62

Spray 63
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Produktnavn Beskrivelse Visko sitet 
40 °C 

mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

Flyte 
punkt 

°C

Flamme
punkt 
COC

°C

Normer og tester

Kedjeolje

CASSIDA 
CHAIN OIL 150

 

Helsyntetiske kjedeoljer med veldig høy 
ytelse. Høy motstand mot avvasking. 
Utmerket beskyttelse mot slitasje og  
korrosjon. For smøring av driv- og tran s-
portkjeder i matindustrien. Kan påføres 
med børste, eller med et automatisk 
smøresystem eller sprayes.

150 19 -54 260 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA 
CHAIN OIL 1500

 

1500 135 -15 >200

CASSIDA 
CHAIN OIL LT

Høyt ytelse, syntetisk, anti-slitasje kjede-
olje med høy ytelse som kan brukes i et 
bredt temperaturområde, selv ved fryse-
temperaturer. Smøring av kontaktpunk-
ter i metall eller metall-til-metall i åpne 
maskindeler som geider og kjeder. Trans-
portmekanismer i matfrysere, for eksem-
pel spiralfrysere. Glide og friksjonslager.

32 6,5 < -60 >210

CASSIDA 
CHAIN OIL XTE

Syntetisk kjedesmøremiddel for høy tem-
peratur med eksepsjonell termisk stabilitet. 
Produktet er spesielt utviklet for bruk i 
matindustrien og for fremstilling av embal-
lasje til matindustrien, for smøring av driv- 
og transportkjeder. Kan brukes ved 
ovnstemperatur opp til + 300 °.

194 18 <-30 >300
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Produktnavn Beskrivelse Visko sitet 
40 °C 

mm2/s

Visko sitet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte 
punkt 

°C

Flamme
punkt COC 

°C

Normer og tester

Kompressorolje

CASSIDA  
FLUID CR 46

 

Helsyntetiske kompressoroljer med  
veldig høy ytelse og lang levetid.  
For oljesmurte luftkompressorer av 
roterende eller skruetype i matvarein-
dustrien.

46 7,9 142 -57 252 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51506 VBL, VCL VDL
ISO 6743/3 DAG, DAH, 
DAJCASSIDA  

FLUID CR 68

 

68 10,9 151 -57 256

CASSIDA  
FLUID CR 100

 

100 14,6 151 -54 258

Smørolje til forskjellige bruksområder

CASSIDA  
FLUID DC 32

 

Syntetisk universalolje med lav volatili-
tet egnet for bruk til både direkte og 
tilfeldig matkontakt. Kan brukes i et 
stort temperaturområde og har utmer-
ket termisk og oksidasjon stabilitet 
som minimerer krakking og forlenger 
levetiden. For bruk i oljeopptakssøyler 
for separering av heksan fra damp / 
luft / heksan-blandinger. Som en form-
olje i produksjonen av både to og tre-
bits bokser for matvareindustrien. I 
lukkede systemer med varmeoverfø-
ring uten trykk med en bulkoljetempe-
ratur  fra -30 °C til 280 °C, hvor direk-
te kontakt med mat kan oppstå.

32 6 – -60 230 NSF 3H, H1, HT1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C 
mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme
punkt COC

°C

Normer og tester

Girolje

CASSIDA  
FLUID GL 150

Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer 
med svært høy ytelse og lang 
levetid. Passer til girkasser i 
utstyr for håndtering og proses-
sering av mat. Kan også brukes 
til generell smøring av maskiner, 
for eksempel på kjeder.

150 19 143 -54 268 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL 
(GL 150)
ISO/DP 6743/6 L-CKD
DIN 51517 CLP

CASSIDA  
FLUID GL 220

220 25 143 -48 276

CASSIDA  
FLUID GL 320

320 33 147 -45 278

CASSIDA  
FLUID GL 460

460 44 148 -45 270

CASSIDA  
FLUID GL 680

680 59 152 -39 286
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C 
mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme
punkt COC

°C

Normer og tester

Girolje

CASSIDA  
FLUID GLE 150

Høy ytelse, syntetisk, anti-slitasje 
giroljer for hermetikkindustrien. 
Gir utmerket smøring selv på 
steder der produktet kan være 
forurenset med vann, juice og 
mat. CASSIDA FLUID GLE holder 
forurensningene i suspensjon slik 
at metalloverflater beskyttes mot 
slitasje og korrosjon. For smøring 
av roterende boksforseglings-
maskiner, både lukkede og 
systemer med forbruk uten resir-
kulering, og til systemer, og for 
sirkulasjons- og lagersmøre-
systemer der forurensning med 
vann eller væsker fra mat kan 
oppstå.

150 19 140 -54 258 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51517 CLP

CASSIDA  
FLUID GLE 220

220 25 143 -48 270

CASSIDA  
FLUID WG 220

  

Syntetiske smøremidler med høy 
ytelse, spesielt egnet for snekke-
gir. Høy motstand mot mikropit-
tering. Eksepsjonell god varme-
stabilitet og god korrosjonsbe-
skyttelse. Gode lavfriksjonsegen-
skaper som gir effektiv kraftover-
føring. Passer for situasjoner der 
utstyret rengjøres rutinemessig 
før og etter bruk og der vann 
kan komme inn i smøremidlet.

227 41,9 240 -42 249 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51517 CLP
ISO 6743/6 L-CKD, CKECASSIDA  

FLUID WG 460

  

477 83 260 -36 254

CASSIDA  
FLUID WG 680

  

725 122 272 -33 258

Hydraulikkolje

CASSIDA  
FLUID HF 15

Helsyntetiske, høytytende og 
slitasjehemmende hydraulikkoljer 
med lang levetid. For bruk i 
Hydrauliske systemer, hydro-
statiske gir og kontrollsystemer, 
radial- og antifriksjons lagre  
i mathåndterings- og matbear-
beidingsutstyr.

15 3,6 125 < -60 200 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP 
(ej HF 15), DIN 51517 CLP (gjeller 
HF 68, HF 100)

CASSIDA  
FLUID HF 32

32 6,1 140 < -60 222

CASSIDA  
FLUID HF 46

46 7,9 142 < -60 248

CASSIDA  
FLUID HF 68

68 10,9 143 -57 256

CASSIDA  
FLUID HF 100

100 14,1 143 -57 268
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C 
mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme
punkt COC

°C

Normer og tester

Hydraulikkolje

CASSIDA  
FLUID HFS 46

Helsyntetiske, høytytende og 
slitasjehemmende hydraulikkoljer 
med forsterket oppløselighet  
og smøreevne og lang levetid. 
Motstandsdyktige mot dannelse 
av skadelige oksidasjonsproduk-
ter, selv ved høye temperaturer. 
For bruk i Hydraulikksystemer, 
hydrostatiske gir og kontroll-
systemer, radial- og antifriksjons 
lagre i mathåndterings- og  
matbearbeidingsutstyr. Kan  
brukes til maskiner for krevende 
sprøytestøping.

46 7,9 146 -60 260 NSF H1 
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51524 HLP, HVLP
DIN 51517 CLP (HFS 68)
ISO 6743/4 L-HV

CASSIDA  
FLUID HFS 68

68 10,9 148 -60 266

CASSIDA  
FM HYDRAULIC 
OIL 32

Hydraulikkoljer for bearbeiding 
av næringsmidler. For bruk i 
hydrauliske systemer, hydro-
statiske gir og kontrollsystemer, 
radial- og fantifiksjons lagre i 
mathåndterings- og matbear-
beidingsutstyr.

32 5,7 115 -12 – NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51524 HLP
ISO 6743/4 L-HM

CASSIDA  
FM HYDRAULIC 
OIL 46

46 7,1 112 -12 –

CASSIDA  
FM HYDRAULIC 
OIL 68

68 9 107 -9 –

Vakumpumpeolje

CASSIDA  
FLUID VP 68

  

Helsyntetiske, høytytende  
vakuumpumpeoljer. For bruk i 
vakuumpumper som produserer 
et middels høyt vakuum, brukt  
i bearbeidings- og emballerings-
bransjen for næringsmidler.

68 9,5 133 -60 270 NSF H1 og NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51506 VBL, VCL, VDL
ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA,  
DVB, DVC, DVD

CASSIDA  
FLUID VP 100

  

100 13,9 140 -54 275
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
20 °C

mm2/s

Visko sitet 
40 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme
punkt COC

°C

Normer og tester

Vedlikeholdsolje og andre spesialprodukter

CASSIDA  
SILICONE FLUID

 

Silikonbasert og helsyntetisk  
universalolje. Termisk stabilitet 
på opptil 250 °C. Utmerkede kle-
bende egenskaper gir minimal 
avslynging i bruk og avvasking 
av både kaldt og varmt vann. 
Fortrenger enkelt vann. Formu-
lert for bruk på kontaktflater  
av typen metallmot- ikke-metall 
eller ikke-metall-mot-metall.  
For bruk til smøring av transport-
bånd, langsomt roterende mas-
kiner, små, langsomtgående 
lagre og dreiepunkt som finnes  
i utstyr i matvarebransjen.

350 270 – -48 >300 NSF 3H, H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
FLUID FL 5

 

Helsyntetisk, penetrerende olje 
med utmerkede krype og pene-
treringsegenskaper. Kapillareffekt 
muliggjør rask penetrering mel-
lom rustne og skorpete kontakt-
flater. Smører og beskytter mot 
korrosjon. Har en nøytral lukt og 
smak. Kan brukes til å demonte-
re skruer, forriglede muttere og 
andre komponenter. Kan brukes 
til smøring av diverse ikke-kre-
vende bruksområder der det er 
nødvendig med smøremidler av 
næringsmiddelkvalitet.

3,8* 1,1* – – >63 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
FLUID CP

Lett håndterlig, helsyntetisk, kor-
rosjonsbeskyttende olje til bruk i 
matprosesserings- og forpak-
ningsmaskiner i matvareindustri-
en. Gir en tynn, høyeffektiv film 
på komponentene. Brukes som 
beskyttelse av maskiner av alle 
slag under transport og levering. 
For metalldeler og verktøy etter 
galvanisering og rengjøring. For 
girkassehus, girkasser, clutcher, 
drivaksler, måleverktøy, presi-
sjonsverktøy, etc. Som midlerti-
dig beskyttelse ved delmonte-
ring.

4,9* 3,8* – – >60 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

* inneholder løsningsmiddel
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte 
punkt

°C

Flamme
punkt COC

°C

Normer og tester

Vedlikeholdsolje og andre spesialprodukter

CASSIDA  
FM FLUSHING 
FLUID 32

Spesialrengjørings- og spylekon-
sentrat for varmeoverførings-
systemer som brukes i nærings-
middelbransjen. Anbefales for 
bruk i lukkede varmeoverførings-
systemer som utsettes for kar-
bondannelse på grunn av termisk 
og oksidativ nedbryting.

31 – – < -20 >200 NSF H1, HT1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
FM HEAT 
TRANSFER 
FLUID 32

Høytytende varmeoverføringsol-
je. Kan håndtere bruksområder 
innenfor et bredt temperaturom-
råde og har utmerket termisk og 
oksidasjonsstabilitet, med mini-
mal sprekkdannelse og lengre 
levetid som resultat. Anbefales 
for trykkløse varmeoverførings-
systemer med lukket krets og en 
bulkoljetemperatur på ca. -10 °C 
til maks. +325 °C, der overflate-
temperaturen på varmeelemen-
tene (oljefilmtemperaturen) ikke 
bør overstige +340 °C.

35 5,8 – -15 218 NSF HT1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51522 Q
ISO 6743/12 QC/QE

CASSIDA  
FM SUGAR  
DISSOLVING 
FLUID

Emulgerbar, oljebasert konsen-
trat for rengjøring og rustbeskyt-
telse. Fortynnes som anbefalt 
med vann før bruk. Brukes til 
rengjøring og skylling av sukker 
eller sukkerbaserte forekomster  
i utstyr l matvarebransjen. For å 
frigjøre bevegelige deler, skruer 
og bolter som har satt seg fast 
eller for å smøre lavbelastede 
lagre og glideskinner der sukker-
forekomster dannes.

37 – – – 207 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher 
Halal

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  
LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymerer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  
Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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Produktnavn Beskrivelse NLGI 
nummer

Visko 
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

Fortyk 
nings 
middel

Base
olje 

°C

Temperatur
områd 

°C

Normer og tester

Smørefett for normal belastning

CASSIDA  
GREASE RLS 000

Høytytende aluminiumkom-
pleks-smørefett med synte-
tisk basevæske for normal 
belastning. For bruk på 
lagre, bøssinger og kob-
lingsledd på matproduk-
sjonsutstyr. CASSIDA GRE-
ASE RLS 0 og 00 anbefales 
særskilt for sentral smøre-
systemer eller andre tilsva-
rende systemer der et NLGI 
2-smørefett kan være van-
skelig å pumpe.

<000 100 – ALX S -50 / +100  
max  +120

NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
GREASE RLS 00

00 100 13,4 ALX S -45 / +100  
max  +120

CASSIDA  
GREASE RLS 0

0 150 18 ALX S -40 / +100  
max  +120

CASSIDA  
GREASE RLS 1

1 150 18 ALX S -40 / +120  
max  +140

CASSIDA  
GREASE RLS 2

2 150 18 ALX S -35 / +120  
max  +140

Smørefett for ekstrem belastning

CASSIDA  
GREASE EPS 00

 

Høytytende aluminiumkom-
pleks-smørefett for ekstre-
me trykk og med syntetisk 
basevæske. For bruk på 
lagre, bøssinger og kob-
lingsledd på matproduk-
sjonsutstyr, særlig der det 
forekommer høye trykk og 
belastninger, høye tempe-
raturer og vannsprut. CAS-
SIDA GREASE EPS 00 anbe-
fales særlig for sentral smø-
resystemer og innelukkede 
gir.

00 220 25 ALX S -45 / +100 
max  +120

NSF H1
NSFISO 21469
Halal
Kosher

CASSIDA  
GREASE EPS 1

 

1 220 25 ALX S -40 / +120 
max  +140

CASSIDA  
GREASE EPS 2

 

2 220 25 ALX S -35 / +120 
max  +140

Smørefett for ekstra krevende forhold

CASSIDA  
GREASE HDS 00

 

Høytytende, høyviskositet 
aluminiumkompleks-smøre-
fett for høy belastning og 
med syntetisk basevæske. 
For bruk på lagre, bøssin-
ger og koblingsledd på 
matproduksjonsutstyr, sær-
lig der det forekommer 
langsommere hastigheter, 
høye trykk og belastninger, 
høye temperaturer samt 
vannsprut. CASSIDA GREA-
SE HDS 00 anbefales for 
åpne gir og sentral smøre-
systemer.

00 800 68 ALX S -35 / +100 
max  +120

NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
GREASE HDS 2

 

2 800 68 ALX S -30 / +120 
max  +140

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Produktnavn Beskrivelse NLGI 
nummer

Visko 
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

Fortyk 
nings 
middel

Base
olje 

°C

Temperatur
områd 

°C

Normer og tester

Spesialprodukter

CASSIDA 
GREASE GTM 2

Høytytende vannavstøtende smøre-
fett basert på syntetisk basevæske 
fortykket med  kalsiumsulfon-
at-kompleks. Beregnet for høylaste-
de applikasjoner i matvarebransjen 
eller i produksjon av emballasje til 
mat.

2 220 – CaSX S -35 / +170, 
max +200

NSF H1
Kosher
Halal

CASSIDA  
GREASE GTS 2

  

Spesialsmørefett med kalsiumsulfonat- 
kompleks for ekstreme trykk og med 
syntetisk basevæske. Utmerkede 
ekstremtrykkegenskaper samt slita-
sjehemmende og korrosjonsbeskyt-
tende egenskaper. Anbefales for 
bruk på lagre på elektriske motorer, 
pumper, transportbånd, blandere, 
gir- og drevenheter samt lagre som 
arbeider ved middels til høye tempe-
raturer opptil 170 °C.

2 85 – CaSX S -45 / +170 
max +200

NSF H1
Kosher
Halal

CASSIDA  
GREASE GTX 2

  

Høytytende smørefett med kalsium-
sulfonat-kompleks for ekstreme 
trykk og med syntetisk basevæske. 
Utmerkede ekstremtrykkegenskaper 
samt slitasjehemmende og korro-
sjonsbeskyttende egenskaper. Anbe-
fales for bruk på lagre på elektriske 
motorer, pumper, transportbånd, 
blandere, gir- og drevenheter samt 
lagre. Tungt belastede og sjokkbelas-
tede bruksområder med lagre som 
arbeider ved lave til middels høye 
temperaturer opptil 180 °C, for 
eksempel maskiner som brukes til 
pelletspressmaskiner og produksjon 
av dyrefôr.

2 460 44 CaSX S -35 / +180 
max +220

CASSIDA  
GREASE HTS 2

Uorganisk fortykket smørefett med 
syntetisk basevæske. Egnet for 
bruksområder i matproduksjonsut-
styr der det kan forekomme høye 
temperaturer (opptil 220 °C).

2 400 40 O S -30 / +200 
max +220

NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
GREASE LTS 1

Høytytende, lavviskositet aluminium-
kompleks-smørefett med syntetisk 
basevæske. Anbefales for bruk på 
lagre, bøssinger og koblingsledd  
på matproduksjonsutstyr. Anbefales 
særlig for bruk i kjølelager med  
temperaturer ned til -50 °C.

1 20 4,8 ALX S -50 / +100 
max +110

CASSIDA  
GREASE P 1

 

Høytytende spesialsmørefett. Uorga-
nisk fortykket med helsyntetiske 
basevæsker. Anbefales for smøring 
av tungt belastede radial- eller rulle-
lagre, ledd, koblingsledd og sleider 
opptil 150 °C (maks. 180 °C) samt  
til beskyttelse av tetninger og pak-
ninger.

1 770 – O S -30 / +150 
max +180

Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  
LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymerer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  
Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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Produktnavn Beskrivelse NLGI 
nummer

Visko 
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

Fortyk 
nings 
middel

Base
olje 

°C

Temperatur
områd 

°C

Normer og tester

Spesialprodukter

CASSIDA  
GREASE CLEAR 2

Uorganisk fortykket, klart smørefett 
med syntetisk basevæske og svært 
mikroniserte hvite faste smøremidler 
(PFTE). Anbefales for smøring av 
radial- eller rullelagre, ledd, koblings-
ledd og sleider. Smøring og beskyt-
telse av tetninger og pakninger som 
brukes i næringsmiddelmiljøer, far-
masøytiske miljøer og andre rene 
miljøer.

2 75 – O S -30 / +170 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
GREASE MD 2

Silikonbasert fett med høy ytelse spesi-
elt utviklet for smøring og tetting av 
kraner, ventiler og koblinger med EPD-
M-tetninger. Egnet for bruk med 
andre tetningsmaterialer som vanligvis 
brukes i smøresystemer for maskiner i 
matvareindustrien. God motstand mot 
varmt vann, damp og desinfeksjons-
løsninger. Brukes til kraner, flowmålere 
og koblinger som brukes til håndtering 
av vann, drikke og øl. Tetninger på 
autoklaver og sterilisatorer. Egnet for 
kontinuerlig drift ved temperaturer 
opp til 180 °C og kortsiktig ekspone-
ring for temperaturer som ikke oversti-
ger 250 °C.

2–3 650 250 PTFE Si -40 / +200 
max +250

NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
WRAS (UK Water 
Regulations  
Advisory Scheme 
Ltd.)

CASSIDA  
PASTE AP

Syntetisk montering / demontering 
pasta for prosessutstyr i matvarein-
dustrien. Mange bruksområder, for 
eksempel skruepasta av høylegert 
stål for optimalisering av dreiemo-
ment ved tilkobling, montering og 
pressing for lagre og skiver, hjul og 
bolter, for smøring av justeringsme-
kanismer og mandrine, bøying, 
stansing, pressing og stamping. 
Beskytter mot friksjonskorrosjon. 
Beskytter mot riving - enkel 
demontering.

1 – – – S -40 / +1200 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Produktnavn Beskrivelse NLGI 
nummer

Visko 
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

Fortyk 
nings 
middel

Base
olje 

°C

Temperatur
områd 

°C

Normer og tester

CASSIDA FM Hvitoljebasert smørefett

CASSIDA  
FM GREASE DC 2

Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig og 
egnet for bruksområder med direkte 
eller utilsiktet kontakt med nærings-
midler. Kan håndtere et bredt bruks-
område. Kan brukes som slippmiddel 
for bruk ved direkte kontakt med 
mat, til griller, panner, skjærema-
skiner, beinrensebenker, kutteblokker 
og andre harde overflater for å  
hindre at mat setter seg fast under 
bearbeiding. Smøring og beskyttelse 
av tetninger, føringer, lagre og blader 
som brukes i næringsmiddelmiljøer, 
farmasøytiske miljøer og andre rene 
miljøer der direkte kontakt med mat 
er uunngåelig.

2 100 – O – -10 / +110 
max +120

NSF 3H, H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
FM GREASE HD 1.5

 

Modifiserte aluminiumkom-
pleks-smørefett for tungt belastede 
bruksområder med høyt trykk. For 
bruk på langsomme til middels 
raske radial- og rulleelementlagre  
i tungt belastede og sjokkbelastede 
bruksområder. Anbefalt for bruk i 
maskiner som krever hyppig bytte 
av smørefettet, eller som har høy 
forbrukshastighet, for eksempel 
maskiner som brukes til bearbeid-
ing av kjæledyrmat og dyrefôr.

1,5 550 37,8 ALX PS -10 / +140 
max +150

NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
FM GREASE HD 2

 

2 550 37,8 ALX PS

Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  
LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymerer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  
Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Visko sitet 
100 °C

mm2/s

VI Flyte
punkt

°C

Flamme
punkt COC 

°C

Normer og tester

Spray

CASSIDA  
CHAIN OIL 320 
SPRAY

 

Helsyntetiske kjedeoljer med veldig høy ytel-
se. Høy motstand mot avslynging og avvoks-
ing. Utmerket beskyttelse mot slitasje og kor-
rosjon. For smøring av driv- og transportkje-
der i matvareindustrien. Kan påføres med 
børste, med et automatisk smøresystem eller 
sprayes.

320* 34* – -40 >200 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
CHAIN OIL 1500  
SPRAY

 

1500* 135* – -15 >200

CASSIDA  
CHAIN OIL 5000  
SPRAY

 

5000* 350* – -12 >200

CASSIDA  
CHAIN OIL LT  
SPRAY

Helsyntetisk, høytytende og slitasjehemmen-
de kjedeolje egnet for et bredt temperatur-
område, også forhold under null. Brukes til 
transportmekanismer inne i matvarefrysere, 
for eksempel spiralfrysere. Smøring av 
metall-metall- og metall-keramikk-kontakt-
punkt i åpne maskiner, for eksempel gli-
deføringer og kjeder. Glide antifriksjons lagre.

32* 6,5* – < -60 >210

CASSIDA  
FLUID DCE 15 
SPRAY

Syntetisk universalolje for direkte kontakt 
med næringsmidler, uten mineralolje og 
hydrokarboner, for bearbeiding av mat i 
næringsmiddelproduksjonsbransjen. Kan bru-
kes som formslippmiddel brukt på griller, 
panner, skjæremaskiner, utbeningsbenker, 
kutteblokker eller andre harde overflater for å 
hindre at mat setter seg fast under bearbeid-
ing. Deigdelersmøring og -formolje for pro-
duksjon av både to- og tredelers bokser for 
mat og drikke (stansing, dyptrekking og bøy-
ing). Stansing og dyptrekking av aluminiums-
folie for matemballasje. Smøring av lett bela-
stede kjeder.

14,8** – 136* -16** 238** NSF 3H, H1 
NSF ISO 21469 
Kosher 
Halal

 
**etter at løsningsmiddelet er fordampet  **uten drivgass 

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddler

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
20 °C

mm2/s

Visko sitet 
40 °C

mm2/s

VI Flyte
punkt

°C

Flamme
punkt COC 

°C

Normer og tester

Spray

CASSIDA  
FLUID FL 5 
SPRAY

 

Helsyntetisk, penetrerende olje 
med utmerkede krype og penetre-
ringsegenskaper. Kapillareffekt 
muliggjør rask penetrering mellom 
rustne og skorpete kontaktflater. 
Smører og beskytter mot korro-
sjon. Har en nøytral lukt og smak. 
Kan brukes til å demontere skruer, 
muttere og andre komponenter. 
Kan brukes til smøring av diverse 
ikke-krevende bruksområder der 
det er nødvendig med smøremid-
ler av næringsmiddelkvalitet.

3,8* 1,1* – – >63 NSF H1 
NSF ISO 21469 
Kosher
Halal

CASSIDA  
FLUID CP  
SPRAY

 

Letthåndterlig, helsyntetisk og 
korrosjonsbeskyttende olje med 
utmerket ytelse, for bruk i maski-
ner i bearbeidings- og emballe-
ringsbransjen for næringsmidler. 
Påfører et tynt og svært effektivt 
molekylært lag på komponentene. 
Brukes til beskyttelse for maskiner 
av alle typer under frakt og distri-
busjon. For metalldeler og verktøy 
etter galvaniske kondisjonerings- 
og rengjøringsprosesser. Til girkas-
sehus, tannhjul, koblinger, drivaks-
ler, måleverktøy, presisjonsverktøy 
osv. Som midlertidig beskyttelse av 
delmontasjer.

4,9* 3,8* – – >60

CASSIDA  
PTFE DRY  
SPRAY

Syntetisk PTFE-universalsmøremid-
del, basert på en unik blanding av 
komponenter. For bruk på belter, 
kammer, kjeder, kabler, transport-
bånd, glidespor, ledd, dreietapper, 
løfteanordninger, lederuller, gjen-
gede deler, bolter, ruller, tapper, 
ventiler og mange andre bevegeli-
ge deler. Til smøring og beskyttel-
se av tetninger og føringer.

0,8* – – – >63

CASSIDA 
SILICONE FLUID  
SPRAY

Silikonbasert og helsyntetisk uni-
versalolje. Termisk stabilitet på 
opptil 250 °C. Utmerkede kleben-
de egenskaper gir minimal avslyn-
ging og avvasking av både kaldt 
og varmt vann. Fortrenger enkelt 
vann. Formulert for bruk på kon-
taktflater av typen metallmot- 
ikke-metall eller ikke-metall-mot-
metall. Til smøring av transport-
bånd, langsomt roterende maski-
ner, små, langsomme lagre og 
dreiepunkt som finnes i utstyr i 
matvarebransjen.

Viskositet 
25 °C

mm2/s

NSF 3H, H1 
NSF ISO 21469 
Kosher 
Halal

1000** 730** – -50 >300

*uten drivgass; inneholder løsningsmiddel   **uten drivgass  
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Produktnavn Beskrivelse NLGI 
nummer

Visko 
sitet 
40 °C

mm2/s

Visko
sitet 
100 °C

mm2/s

Fortyk
nings
middel

Base
olje 

°C

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Spray

CASSIDA  
GREASE GTS  
SPRAY

  

Spesialsmørefett med kalsiumsul-
fonat-kompleks for ekstreme trykk 
og med syntetisk basevæske. 
Utmerkede ekstremtrykkegenskaper 
samt slitasjehemmende og korro-
sjonsbeskyttende egenskaper. For 
bruk på lagre på elektriske motorer, 
pumper, transportbånd, blandere, 
gir- og drevenheter samt lagre som 
arbeider ved middels til høye tem-
peraturer opptil 170 °C.

2* 85* – CaSX S -45 / +170 
max +200

NSF H1 
NSF ISO 21469 
Kosher 
Halal

CASSIDA  
FM GREASE DC  
SPRAY

Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig 
og egnet for bruksområder med 
direkte eller utilsiktet kontakt med 
næringsmidler. Kan håndtere et 
bredt bruksområde. Kan brukes 
som slippmiddel for bruk ved direk-
te kontakt med mat, til griller, pan-
ner, skjæremaskiner, beinrenseben-
ker, kutteblokker og andre harde 
overflater for å hindre at mat setter 
seg fast under bearbeiding. Smø-
ring og beskyttelse av tetninger, 
føringer, lagre og blader som bru-
kes i næringsmiddelmiljøer, farma-
søytiske miljøer og andre rene mil-
jøer der direkte kontakt med mat 
er uunngåelig.

00* 100 – O – -10 / +110 
max +120

NSF 3H, H1 
NSF ISO 21469 
Kosher 
Halal

*uten drivgass
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METALLBEARBEIDINGS
VÆSKE
Å velge riktig produkt ved metallbearbeiding er et godt eksempel på hvordan små detaljer  
kan gi store utslag.

Med riktig skjærevæske kan du redusere antallet uplanlagte driftsstopp og få økt levetid på  
både verktøy og skjærevæske. Moderne skjærevæsker fra FUCHS er bor- og formaldehydfrie  
og oppfyller de nyeste lovkravene, er ekstremt stabile og har lang levetid. Dermed kan du øke 
den tekniske utnyttelsesgraden, noe som reduserer kostnaden per produsert artikkel.

For å sikre et stabilt arbeidsmiljø og øke produktiviteten, kreves riktig væske samt kontinuerlig 
tilsyn og korrekt håndtering. FUCHS hjelper deg å finne både optimale produkter og rutiner  
som forenkler håndteringen av væsken for nettopp din bedrift.



Skjærevæske

Vannblandbar skjærevæske 68 – 69

Vannblandbar skjærevæske for spesielle applikationer 70

Serviceprodukter for kappemaskinering 71

Helsyntetisk skjæreolje 72 – 73

Mineraloljebasert skjæreolje 74

Miljøtilpasset skjæreolje 75

Herdeolje 76

Vannblandbar herdevæske 77

Trekkolje 78

Vannblandbar trekkvæske 79
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Skjærevæske

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 15 °C 

kg/m3

Refraktometer 
indeks

pHverdi 
5%

Inneholder  
bor

Vannblandbar skjærevæske

ECOCOOL  
EAL BFF

 

Bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk 
vannblandbar skjærevæske. Produktet er utviklet 
for extremt krevende bearbeidning i titan, alumi-
nium, nikkel, rustfritt og lavleger stål.

950 1,1 9,2 Nei

ECOCOOL  
NORDIC 10

 

En semisyntetisk vannblandbar skjærevæske fri 
for bor, formaldehyd og flyktige aminer. Produk-
tet er utviklet for alle typer krevende skjærende 
bearbeidning og slipeoperasjoner i aluminium, 
stål, rustfritt stål, titan, kobber og bronse.

979 1,2 9,1 Nei
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 ECOCOOL

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 15 °C 

kg/m3

Refraktometer 
indeks

pHverdi 
5%

Inneholder  
bor

Vannblandbar skjærevæske

ECOCOOL  
BFF 25

Bor-, og formaldehydfri semisyntetisk vannblandbar 
skjærevæske. Produktet er utviklet for alle typer 
bearbeidning i støpejern, stål samt enkelre bear-
beidning i rustfritt stål, titan, kobber og bronse.

986 1,1 9,3 Nei

ECOCOOL 
GLOBAL 20

Global produkt utviklet for for bearbeidning i stål, 
aluminium og enklere bearbeidning i støpejern.

990 2,1 9,6 Nei

ECOCOOL 
GLOBAL 1000

Global produkt utviklet for Aerospace och for 
bearbeidning i aluminium, titan, Inconel og rust-
fritt stål.

960 1,3 9,4 Nei

ECOCOOL  
GRINDSTAR VBF

Semisyntetisk vannblandbar skjærevæske fri for 
bor og formaldehyd. Produktet er utviklet for 
bearbeidning i støpejern, stål og enklere bear-
beidning i aluminium. 

1008 1,6 9,5 –

ECOCOOL  
S3

Bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk 
vannblandbar skjærevæske. Produktet er spesielt 
utviklet til sliping i stål, legert stål og støpejern. 
Produktet består av spesielle syntetiske additiv for 
å gi et optimalt resultat.

1040 2,9 9,3 –

ECOCOOL  
RVHCM

Semisyntetisk formaldehydfri skjærevæske.  
Produktet er tilpasset bearbeidning i støpejern, 
stål og enklere bearbeidning i aluminium.

1008 2,1 9,6 Ja

ECOCOOL 
VHCM1K

Semisyntetisk formaldehydfri skjærevæske. Pro-
duktet er tilpasset bearbeidning i støpejern, 
seigjern, lavlegert stål og enklere bearbeidning i 
aluminium.

990 1,8 9,4 Nei
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Skjærevæske

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Refrakto
meter  
indeks

pHverdi 
5%

Inneholder  
bor

Normer  
og tester

Vannblandbar skjærevæske for spesielle applikationer

ECOCOOL  
FERROSTAR MBF

Halvsyntetisk vannblandbar skjærevæske 
fri for bor og formaldehyd. Produktet  
er designet for generell maskinering og 
sliping i stål og legert stål. Produktet har 
enestående vaskeevne og bidrar til en 
utmerket produksjonsøkonomi gjennom 
lave utvinningstap.

965 1,1 9,5 Nei –

ECOCOOL 
SFC N

Syntetisk skjærevæske som har lav skum-
dannelse med god rustbeskyttelse. Produk-
tet er fri for formaldehyd, bor, mineralolje 
for å bidra til et bedre arbeidsmiljø.  
Designet for sliping og bearbeiding  
i de fleste materialer.  
Anbefalt konsentrasjon 6 – 12%.

1050 2,2 9,2 Nei –

ECOCOOL  
S CO

Syntetisk skjærevæske for sliping i hard-
metall. Produktet avgir ikke kobolt og er 
uten formaldehyd, bor og mineralolje og 
bidrar dermed til et godt arbeidsmiljø. 
Lavtskummende med utmerket rustbeskyt-
telse. Anbefalt konsentrasjon er 4 – 6 %.

1054 2,5 9,2 Nei –
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 ECOCOOL

Produktnavn Beskrivelse Tetthet 15 °C 

kg/m3

pHverdi  
5%

Serviceprodukter for kappemaskinering

ECOCOOL 
ALKALISATOR G

pH-booster basert på primære alkanolaminer. Produktet brukes som en tilsetningesvæske 
til vannblandbare skjærevæsker forå øke pH og bufferegenskaper. Tilsett 0,5-1 liter  
til 1000 liter systemvolum. Mål pH og tilsett ved behov 0,5-1 liter ekstra pr. 1000 liter  
systemvolum.

1060 11,8

ECOCOOL  
PHBUFFER 9

 

Tilsetning for å øke rusbeskyttelsen og stabiliteten i skjærevæsken.  
Anbefalt dosering er 0,50 – 1,00%.

1080 9,0

ANTIFOAM 
46

Langtidsvirkende skumdemper. Tilsett 0,0025% til 0,005% av skumdemperen til  
systemet. ANTIFOAM skal blandes med vann til ca 1:10 før produktet tilsettes systemet.

– –

ANTIFOAM  
LC 30 W

Skumdemper som raskt gir langvarige resultater. Produktet fungerer både for  
emulsjoner og syntetisk. Tilsett 0,001% til 0,01% av skumdemperen til systemet.

– –

ANTIFOAM  
WS 1

Tilsetning som effektivt reduserer skumdannelse ved å herde opp vannet.  
Produktet er spesielt egnet for oppstart av nye system med mykt vann.

– –

CONTRAM  
NBF21

Et spesielt effektivt additiv mot mugg og sopp for emulsjoner i bruk. Den anbefalte  
tilsettingsmengden av CONTRAM NBF-21 er 0,05 – 0,15 % i den fortynnede emulsjonen.

– –

ECOCOOL 
BOOSTER L1

 

Produktet er basert på utvalgte syntetiske estere og brukes som et støtteprodukt for  
å kunne øke smørekapasiteten ved behov. Tilsett ca. 1 %. Produktet fungerer også  
utmerket som trekkemulsjon 5 – 100 %, avhengig av materiale og type operasjon.

962 9,0

ECOCOOL  
TOP HD

 

Er et mineralolje-fritt vannblandbart tilsetningsstoff med nøytral pH. Bruk produktet  
for å øke smøringen. Avhengig av materiale og type belegg, tilsett 0,5-5,0%.

– –

STRATUS  
600 BOOSTER

Tilsetningsstoff som inneholder milde EP-tilsetningsstoffer som øker smøring og 
minimerer slitasje i skjæreoljer.

– –

STRATUS  
EP BOOSTER

 

Tilsetningsstoff som inneholder aktivt svovel for å øke smøringen i skjæreoljer.  
MERK! Ikke for maskinering av uedelt metall.

– –
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Skjærevæske  

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Flammepunkt 
COC 

°C

Normer og tester

Helsyntetisk skjæreolje

STRATUS  
825 HC

   

Syntetisk skjæreolje med ekstremt god smøring, 
reduserer slitasjen på verktøyet, gir utmerket over-
flatekvalitet og god transport av spon. Anbefales 
til krevende bearbeiding i høylegert stål og titan. 
Produktet gir flekker på kobber og kobberholdige 
legeringer.

24,8 879 194 –

STRATUS  
815 HC

   

Syntetisk skjæreolje med ekstremt god smøring, 
reduserer slitasjen på verktøyet, gir utmerket over-
flatekvalitet og god transport av spon. Anbefales 
til krevende bearbeiding i høylegert stål og titan. 
Produktet gir flekker på kobber og kobberholdige 
legeringer.

15 865 180 –

STRATUS  
810 HC

   

Syntetisk skjæreolje med ekstremt god smøring, 
reduserer slitasjen på verktøyet, gir utmerket over-
flatekvalitet og god transport av spon. Anbefales 
til krevende bearbeiding i høylegert stål og titan. 
Produktet gir flekker på kobber og kobberholdige 
legeringer.

11,5 886 160 –

STRATUS 
LS 708 HC

 

Syntetisk skjæreolje anbefalt for sliping av rustfritt 
stål samt for generell bearbeiding av lav- og høyle-
gert stål og aluminium. Produktet kan lage flekker 
på kobber og messing.

8,2 838 – –

STRATUS  
622 HC

 

STRATUS 622 HC er en syntetisk skjæreolje som 
anbefales for generell til vanskelig bearbeiding av 
lavt og høylegert stål, aluminium og kobber. Oljen 
gir minimal oljetåke og bidrar dermed til et godt 
arbeidsmiljø.

22,0 864 202 –

STRATUS  
616 HC

 

Syntetisk skjæreolje anbefalt for generell til  
vanskelig skjærbearbeiding av lavt og høytlegert 
stål, aluminium og kobber. Produktet gir utmerket 
korrosjonsbeskyttelse hvis oljen blir igjen på kom-
ponentene.

15,0 856 180 –

STRATUS  
612 HC

 

Syntetisk skjæreolje anbefalt for generell til tung 
skjærende bearbeiding av lav- og høylegert stål, 
aluminium og kobber. Oljen gir minimal oljetåke 
og bidrar dermed til et godt arbeidsmiljø.

14,5 849 180 –

STRATUS 
416 HC

  

Syntetisk skjæreolje som anbefales for presisjons-
sliping og i samtlige materialer, for eksempel til 
sliping av drevtenner. Produktet kan brukes med 
slipeskiver av CBN og diamant. Evne til ekstremt 
hurtig luftavskilling <1 min.

12,4 839 190 Oppfyller kravet fra  
Raishauer og Liebherr.

Godkjent av Kapp.

STRATUS  
408 HC

 

En skjæreolje med høy smørekapasitet, basert på 
syntetisk baseolje med additiver som minimerer 
oljetåke. Produktet anbefales til sliping i hard-
metall og til generell skjærende bearbeiding i alle 
materialer, også i magnesium.

8,0 836 170 –
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Flammepunkt 
COC 

°C

Normer og tester

Helsyntetisk skjæreolje

STRATUS  
222 HC

 

En lett skjæreolje basert på syntetisk baseolje  
med tilsetningsstoffer som øker smøreevnen og 
minimerer oljetåken. Anbefales for maskinering  
i automatisk stål, lavlegert stål, uedelt metall og 
aluminium.

22,3 843 232 –

STRATUS  
205 HC

 

En lett skjæreolje basert på syntetisk baseolje med 
tilsetningsstoffer som øker smøreevnen og minimerer 
oljetåken. Produktet anbefales til sliping og for  
enklere generell kappemaskinering i alle materialer.

4,6 831 130 –

STRATUS  
108 HC

 

Fargeløs skjærevæske basert på syntetisk baseolje, 
samt additiver som reduserer danningen av  
oljetåke til et minimum. Produktet anbefales  
til bryning, sliping, båndsliping samt skjærende 
bearbeiding i lavlegert stål, kobber og aluminium.

7,9 830 176 –
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Skjærevæske  

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C 

kg/m3

Flamme
punkt COC 

°C

Mineraloljebasert skjæreolje

STRATUS  
720

Skjæreolje med svært høy smøreevne og dermed redusert verktøyslitasje, høy 
overflatekvalitet og lav tendens til å danne løse kanter. Anbefales for krevende 
sponavskillende bearbeiding i alle høylegerte stålkvaliteter, Nimonic, Inconel osv. 
Kan forårsake flekker eller misfarging på kobber og kobberlegeringer. 

24 920 170

STRATUS  
710

 

Skjæreolje med svært høy smøreevne og dermed redusert verktøyslitasje, høy 
overflatekvalitet og lav tendens til å danne løse kanter. Anbefales for krevende 
sponavskillende bearbeiding i alle høylegerte stålkvaliteter, Nimonic, Inconel osv. 
Kan misfarge kobber og kobberlegeringer. 

10,4 910 150

STRATUS  
530

Skjæreolje anbefalt for generell bearbeiding av lavlegert stål, aluminium og  
kobber. Oljen kan også brukes som generell smøre- og hydraulikkolje i verktøy-
maskiner.

34 879 218

STRATUS  
446

Skjæreolje som er basert på høyraffinert mineralolje og additiver med ekstra  
høy smøreevne. Produktet er anbefalt for bearbeiding av drevtenner og generell  
til tung bearbeiding i automatstål, lav- og høylegert stål, kobber og bronse.

46 878 196

STRATUS 
440B

Skjæreolje med svært høy smøreevne. Er anbefalt for bearbeiding av drevtenner  
i Gleason automatiske maskiner og for generell til tung maskinbearbeiding i  
automatstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på  
bearbeidede komponenter. Misfarger ikke kobber og dets legeringer.

38 885 212

STRATUS  
122

Lett skjæreolje basert på høyraffinert mineralolje. Produktet er anbefalt for  
bearbeiding i gul messing og støpejern, samt enklere til generell skjærende  
bearbeidede i automatstål, lavlegert stål og aluminium.

22 905 180

STRATUS  
405 WHITE

 

Skjæreolje basert på hvitolje, som anbefales der kravene til arbeidsmiljø er  
ekstra strenge. Produktet er anbefalt for sliping, bryning, skjøting og polering  
i stål samt for generell skjærende bearbeiding i stål, aluminium og kobber.

4,3 834 142

STRATUS  
204 WHITE

 

Skjæreolje basert på hvitolje, som anbefales der kravene til arbeidsmiljø er  
ekstra strenge. Produktet er anbefalt for sliping, bryning, skjøting i stål samt  
for generell skjærende bearbeiding i stål, aluminium og kobber.

4,1 828 133
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Produktnamn Beskrivning Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C 

kg/m3

Flamme
punkt COC 

°C

Normer og tester

Miljøtilpasset skjæreolje

PLANTOCUT 
20 N

Skjæreolje for tung bearbeiding basert på estere. 
Produktet tilbyr glimrende smøring og dermed 
minimal verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og  
lav tendens til å danne løse kanter. Er anbefalt for 
tung bearbeiding i alle stålkvaliteter, aluminium  
og titan.

19,4 902 166 Basoljen er lett biologiskt lett-
nedbrytbar i.h.t. OECD 301F.

PLANTOCUT 
50 N

Skjærevæske basert på estere uten klor, svovel 
eller fosfor. Er anbefalt til tung bearbeiding av alle 
ståltyper, titan, bronse og aluminiumlegeringer. 
Anbefales også til plastbearbeiding og til mini-
mumssmøring.

51,6 920 270 Basoljen er lett biologiskt lett-
nedbrytbar i.h.t. OECD 301F.

PLANTOCUT 
5 N

En lett esterbasert skjæreolje er fri for klor, svovel 
og fosfor. Produktet anbefales til sliping, stål-
hengsler og for generell skjærebearbeiding i stål, 
aluminium og kobber.

5,2 863 194 Basoljen er lett biologiskt lett-
nedbrytbar i.h.t. OECD 301F.

PLANTO 
MIKRO 10 N

Lys, esterbasert skjæreolje. Anbefales til tung  
bearbeiding i alle typer materiale som stål, kobber, 
bronse og aluminium. Produktet fungerer også 
glimrende til minimumssmøring og til plastbear-
beiding når høy filmstyrke og lav friksjon er 
påkrevd.

8,9 866 206 Basoljen er lett biologiskt lett-
nedbrytbar i.h.t. OECD 301F.

PLANTO
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Herdevæske

Produktnavn Beskrivelse Viskositet  
40 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C

kg/m3

Flammepunkt 
COC 

°C

Maksimal  
kjølehastighet 

 (°C/s)

Herdeolje

THERMISOL 
CQH 1004

 

Herdeolje utviklet på syntetisk baseolje. Produktet 
er en svært hurtigkjølende herdeolje med god 
oksidasjonsstabilitet. Produktet har lav viskositet 
og høyt flammepunkt, noe som gir minimale 
uttrekkingstap.

19 847 198 118

THERMISOL 
CQM 1001

 

Herdeolje utviklet på syntetisk baseolje. Produktet 
er en middels styrkeherdingsolje med god oksida-
sjonsstabilitet. Produktet har lav viskositet og høyt 
flammepunkt, noe som resulterer i minimal utvin-
ningstap.

17,5 848 200 95

THERMISOL 
COH 2006

Hurtigkjølende kaldherdingsolje med god oksida-
sjonsstabilitet og holdetemperatur på opptil 90 °C.

29 869 190 112

QUENCHWAY 
125 B

Herdeolje hovedsakelig for trinnvis herding.  
Produktet er tilpasset for alle typer herdeovner, 
inklusive åpne bad med oljetemperaturer opptil 
120 °C. Produktet gir jevn kvalitet over lang tid, 
med høy renhetsgrad på herdede komponenter.

120 900 274 84

THERMISOL 
MOM 3001

Herdeolje hovedsakelig for trinnvis herding.  
Produktet er tilpasset for alle typer herdeovner, 
inklusive åpne bad med oljetemperaturer opptil 
100 °C. Produktet gir jevn kvalitet over lang tid, 
med høy renhetsgrad på herdede komponenter.

35 886 206 91

THERMISOL 
MOM 5002

Trinnvis herdeolje for settherding med  
holdetemperatur på opptil 180 °C.

119 903 260 85

THERMISOL 
COH 2007

Hurtigkjølende kaldherdingsolje.  
God oksidasjonsstabilitet gir produktet  
lang levetid.

25 861 190 108
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet  
25 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C

kg/m3

pHverdi 10% Refraktometer 
indeks

Vannblandbar herdevæske

THERMISOL 
QZS 400WB

 

Vannblandbar herdevæske spesielt utviklet for 
induksjonsherding ved sprøyting. Anbefalt kons. 
5 – 15%.

750 – 850 1110 9,1 1,4

THERMISOL
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Trekkvæske

Produktnavn Beskrivelse Visko 
sitet 
25 °C

mm2/s

Visko
sitet 
40 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C 

kg/m3

Flamme
punkt 
COC 

°C

Matrial 
anbefaling

Normer og tester

Trekkolje

DRAWWAY  
N 730 BIO  

  

Stanseolje hovedsakelig utviklet for 
krevende stansing av hull i rustfritt 
stål. Kan også brukes til vanskelige 
trekkoperasjoner i rustfritt stål. Pro-
duktet fungerer også utmerket som 
gjengeolje i syrefast rustfritt stål. 
Misfarger kobber og bronse.

– 300 958 172 Stål, rustfritt stål, 
høylegert stål og  
aluminium

Biologiskt lett  
nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.

DRAWWAY  
N 703 BIO  

Trekkolje basert på estere. Anbefales 
for lette til tunge trekkoperasjoner i 
stål. Produktet kan også brukes til 
skjærende bearbeiding. Kan misfar-
ge kobber- og bronselegeringer.

– 31 901 184 Stål, rustfritt stål,  
aluminium

Biologiskt lett  
nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.

DRAWWAY  
N 850  

 

Stanseolje utviklet hovedsakelig for 
krevende operasjoner i stål og rust-
fritt stål. Produktet kan også benyt-
tes til tunge trekk- og pressoperasjo-
ner i stål og rustfritt stål. Misfarger 
kobber og bronse.

– 490 965 200 Stål, rustfritt stål, 
aluminium

–

DRAWWAY  
N 815

 

Stanseolje hovedsakelig utviklet for 
krevende operasjoner i stål og rust-
fritt stål. Produktet kan også brukes 
til vanskelige trekk- og pressopera-
sjoner i stål og rustfritt stål. Fungerer 
også utmerket som gjengeolje i rust-
fritt stål. Produktet misfarger kobber 
og bronse.

– 155 950 192 Stål, rustfritt stål, 
aluminium

–

DRAWWAY  
EV 105 

 

Fordampende lavviskositet stanse-
væske beregnet på lett stansing og 
skjæreoperasjoner i stål og alumini-
um.

1,65 – 768 68 Stål, kobber,  
aluminium

–

RENOFORM  
HBO 2790

 

Høyt ytende smøremiddel med høyt 
innhold av aktive komponenter.

– 105 – – Stål, rustfritt stål, 
aluminium

–

RENOFORM  
MCO 3802SN 

Mineraloljebasert smøremiddel for 
karosserier.

– 100 – – Stål, aluminium Oppfyller kravet i 
VDA 201 - 213.

RENOFORM  
VZ 1530/4   

Syntetisk lavviskositet olje for stan-
sing og skjæring i aluminium, spesi-
elt for fremstilling av aluminiumspal-
ter.

– 10 – – Aluminium og  
gulmetall

–
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Produktnavn Beskrivelse Tetthet 20 °C 

kg/m3

Tetthet 15 °C 

kg/m3

Refraktometer 
indeks

pHverdi  
5%

Inneholder  
bor

Matrial 
anbefaling

Vannblandbar trekkvæske

DRAWWAY  
WS 205

 

Produkt for lett til krevende 
trekking og stansing i stål, 
rustfritt stål, aluminium og 
messing.

– 899 1,25 8,9 Nei Stål,  
aluminium 
og kobber

RENOFORM  
BSW 3002

Avansert syntetisk vann-
blandbart produkt for  
stansing av medium til høyt 
silisiumholdig magnetisk stål. 
Anbefalt startkonsentrasjon 
3 – 6%.

1046 – 1,4 10,1 Nei Stål

COMPOUND  
S  

Vannbasert krem beregnet 
på å presse og forme  
krukker for matindustrien  
og i bryggeribransjen.

– – – 7,8 kons. Nei Aluminium 
og stål

RENOFORM  
TSW 1001

Syntetisk vannblandbar trekk 
og profilvæske for sveisede 
rør. Designet for sentrale 
systemer og egnet for  
karbon og galvanisert stål.

– 1050 2,6 9,7 Nei Stål

RENOFORM
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RENGJØRINGSVÆSKE  
OG RUSTBESKYTTELSE
En ubeskyttet metalloverflate mister ofte overflatefinheten på grunn av korrosjon, og da særlig 
oksidasjon. Det er ikke bare utseendet som tar skade ved korrosjon, men også funksjonen.

ANTICORIT-produkter fra FUCHS gir en midlertidig rustbeskyttelse som er enkel å fjerne uten at  
den beskyttede overflaten blir skadet. De er enkle og kostnadseffektive å bruke og er tilgjengelige 
i et heldekkende sortiment. 



Rengjøringsvæske

Vannblandbar rengjøringsvæske 82 – 83

Kaldavfettingsvæske 84 – 85

Rustbeskyttelse 86 – 87
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Rengjøringsvæske

Produktnavn Beskrivelse Tetthet  
15 °C 

kg/m3

Tåkepunkt 

°C

pH  
verdi

5%

Inneholder 
bor

Matrial 
anbefaling

Vannblandbar rengjøringsvæske

CLEANWAY  
1245 

Svært alkalisk avansert vaskemiddel 
for fjerning av rester fra slipemidler, 
tørkede smøremiddelrester,  
rustbeskyttelse, herding av oljer  
og rester av skjærevæsker etter  
maskinering.

1017 50 11,7 Nei Stål

CLEANWAY  
SF 1150

Saltfri alkalisk rengjøringsvæske for 
rengjøring av tungt tilsmusset  
jern- og ståldeler. Produktet er  
optimalisert for rengjøring av  
jern- og ståldeler uten å etterlate 
saltinnhold på rensede deler.  
Produktet gir rustbeskyttelse på  
jern- og ståldeler.

1002 50 10,9 Nei Stål

CLEANWAY 
ALK 

Anbefales for rengjøring av maski-
nerte deler i aluminium, stål og jern  
i høytrykksvask. Dosering 2 – 4%  
for enkel rengjøring og 5 – 10%  
for vanskelig rengjøring.

1036 >80 11,3 Nei Alle material
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Produktnavn Beskrivelse Tetthet  
15 °C 

kg/m3

pH  
konsentrat

Matrial 
anbefaling

Normer  
og tester

Vannblandbar rengjøringsvæske

EXICLEAN  
ALKA BIO  

Alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater 
som kan brukes sammen med alle typer rengjø-
ringsutstyr. Inneholder unike tensider som effektivt 
fjerner f.eks. olje, slam, leire, smuss og sot fra alle 
typer flater, også malte flater. 

1092 13 Stål, støpejern HOCNF-registrert 
(NEMS).

EXICLEAN  
ALKA BIO  
PREMIX  

1000 10 Stål, støpejern HOCNF-registrert 
(NEMS).

EXICLEAN  
ALKA EXTREME 

Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som 
anbefales for de tyngste rengjøringsoppgavene. 
Inneholder en kombinasjon av biologisk nedbryt-
bare tensider, lut og kompleksbindere som effek-
tivt løser bl.a. protein samt vegetabilsk og ani-
malsk fett på alle overflater som tåler sterkt alka-
liske produkter. Egner seg godt for bruk i høy-
trykksspylere, men også for manuelle metoder. 
Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller 
konserveringsmidler.

1060 >13 Stål, støpejern –

EXIGREASE  
ALKALINE  

Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med 
et svært bredt spekter av bruksområder. Produktet 
anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, 
samt for husvogner, hagemøbler, søppeldunker og 
utvendige trefasader, men også for generell ren-
gjøring i baderom og kjøkken. Produktet er godt 
egnet for høytrykksmaskiner, men kan også påfø-
res manuelt med spray, svamp eller fille. Ved riktig 
bruk er produktet skånsomt mot alle typer overfla-
ter.

1030 10,5  
(ved 5%)

Alle material –

EXICLEAN  
RUST BIO 

Konsentrert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning 
av rustangrep på aluminium, messing, kobber og 
stål. Basert på svake syrer og biologisk nedbrytba-
re tensider. Produktet inneholder ikke parfyme, 
fosfat eller konserveringsmidler. 

1105 2  
(ved 1%)

Alle material –
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Rengjøringsvæske

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet 
15 °C

kg/m3

Flamme
punkt PM 

°C

Normer og tester

Kaldavfettingsvæske

EXIGREASE  
LOW AROMATIC  

Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emul-
gator beregnet for alle typer kraftig nedsmussede 
harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av 
alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, 
smøregraver og verkstedsgulv. Brukes konsentrert 
og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting 
ved lavt trykk. Produktet har et lavt aromainnhold 
og dermed åpenbare helse- og miljøfordeler sam-
menlignet med andre løsemiddelbaserte produk-
ter. Produktet angriper ikke metall eller lakk.

– 810 73 –

EXIGREASE  
SOLVENT 

Oppløsningsmiddelbasert avfettingsmiddel med 
høy ytelse med emulgator for alle typer hardt til-
smussede harde overflater. Produktet anbefales for 
rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motor-
deler, verktøy, smørergrop og verkstedgulv. Brukes 
konsentrert og påføres ved å børste, dyppe eller 
sprøyting ved lave trykk. Produktet angriper ikke 
metaller eller lakk.

– 800 65 –
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet 
15 °C

kg/m3

Flamme
punkt PM 

°C

Normer og tester

Kaldavfettingsvæske

RENOCLEAN 
MVS 8010

 

Lavaromatisk kaldavfettingsmiddel med højt flam-
mepunkt. Brukes også som gnistbearbeidingsvæs-
ke, stansevæske for strekkoperasjoner og for sli-
ping.

– 766 66 –

SOLVENT  
60  

Lavaromatisk løsemiddel med høyt flammepunkt 
og høyt avdunstingstall som anbefales for industri-
ell rengjøring og avfetting, eller som erstatter for 
white-spirit i luktsvake malinger og rustbeskyttel-
sesprodukter. Produktet kan brukes med eller uten 
emulgator. Aromainnhold 0,5 vektprosent.

– 793 67 –

SOLVENT  
70  

Lavaromatisk løsemiddel med høyt flammepunkt 
og høyt avdunstingstall som anbefales for industri-
ell rengjøring og avfetting. Produktet kan brukes 
med eller uten emulgator. Aromainnhold 0,5 vekt-
prosent.

– 807 79 –

WHITE SPIRIT Løsemiddel som brukes i en rekke kjemiske/teknis-
ke produkter, f.eks. ved produksjon av maling, fer-
niss og rustbeskyttelsesprodukter, samt som avfet-
tingsmiddel innen verkstedindustrien og som ren-
gjøringsmiddel for pensler og annet malerutstyr. 
Produktet har god løselighet i bl.a. fett, oljer, voks 
og bitumen, samtidig som det har relativt lav 
avdunsting. Aromainnhold 15 vektprosent.

<1,5 805 66 –

EXICLEAN  
ASPHALT BIO  

Esterbasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning 
av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfalt-
leggere, verktøy, maskiner og lastebilflak. Basert 
på fornybare og biologisk nedbrytbare estere. Pro-
duktet er fritt for løsemidler og mineralolje, noe 
som bidrar til et bedre arbeidsmiljø.

4 885 >101 Biologiskt lett nedbrytbar i.h.t. 
OECD 301.

EXICLEAN  
ASPHALT S  

Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv 
fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring 
av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak. 
Produktets viskositets- og temperaturegenskaper 
gjør det egnet for bruk om sommeren.

9 888 >140 –

EXICLEAN  
ASPHALT W  

Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv 
fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring 
av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak. 
Produktets viskositets- og temperaturegenskaper 
gjør det egnet for bruk om vinteren.

4,4 863 95 –

RENOCLEAN 
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Rustbeskyttelse

Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
 20 °C

mm2/s

Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C

kg/m3

Flamme
punkt COC 

°C

Normer og tester

Rustbeskyttelse

ANTICORIT  
BGI 15 

 

Lavviskositet antikorrosjonsbelegg 
som danner en tynn, gummiaktig 
film med lav klebrighet. Produktet er 
forsterket med VCI.

– 14 865 >150 –

ANTICORIT  
BGO 15 X

 

Tixotropisk rustbeskyttelse påført ved 
dypping i romtemperatur. Danner en 
gel-lignende film som ikke renner av.

30 – 860 130 –

ANTICORIT 
BW 366 

 

Et høykvalitets bariumfritt rustbeskyt-
telse med løsemiddel. Den danner en 
tykk langtidsvirkende antikorrosiv 
film.

– – 885 38 TL 8030-015 (tilsvarer 
MILC-16173D-Grade IV).

ANTICORIT  
BW 366  
(SPRAYDOSE)

 

– – 885 38

ANTICORIT  
DFG  
(SPRAYDOSE)

 

Anti-korrosiv spray med korro-
sjonbeskyttelse og høye smøreegen-
skaper. Effektivt som smøremiddel 
for låser, hengsler, bladfjærer, verk-
tøy, ledd og skjøter etc.

– – 850 94 –

ANTICORIT  
DFO 9101

 

Den siste generasjonen av barium-
fritt vannavvisende antikorrosjons-
middel som danner en tynn fet film. 
Produktet inneholder ingen flyktige 
organiske hydrokarboner (VOC-0).

– – 823 96 –

ANTICORIT 
DFO 9301

 

Den siste generasjonen av barium-
fritt vannavvisende antikorrosjons-
middel som danner en tynn fet film. 
Produktet inneholder ingen flyktige 
organiske hydrokarboner (VOC-0).

– – 835 92 –

ANTICORIT  
LSB

 

Spesielt utviklet for å beskytte store 
rullelager. Består av en kombinasjon 
av aktiv rustbeskyttelse og tiksotrope 
filmdannende tilsetningsstoffer.

– 78 (50 °C) – 196 –

ANTICORIT  
MPC 5000 

 

Et høyt konsentrert rustbeskyttelse 
middel, som lett kan fortynnes  
med løsemiddel for å justere filmtyk-
kelsen. Brukes vanligvis mellom  
3 – 10%

– 90 900 230 –
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Produktnavn Beskrivelse Viskositet 
 20 °C

mm2/s

Viskositet 
40 °C

mm2/s

Tetthet  
15 °C

kg/m3

Flamme
punkt COC 

°C

Normer og tester

Rustbeskyttelse

ANTICORIT 
PL 380239S   

 

Tixotrop, bariumfri rustbeskyttelse 
olje med utmerkede egenskaper for 
dyp tegning i stålindustrien.

– 60 910 180 Godkjent av ThyssenKrupp 
Europe Steel AG, Arcelormit-
tal Salzgitter Flachstahl, VDA, 
Voest Alpine.

ANTICORIT  
RP 4107 S

 

Bariumfri korrosjonsbeskyttelseolje, 
som gir utmerket korrosjonsbeskyt-
telse på kaldvalset stål i fuktige og 
åpne miljøer.

– 36 887 214 Godkjent av ThyssenKrupp 
Europe Steel AG, Arcelormit-
tal Salzgitter Flachstahl, VDA, 
Voest Alpine.

ANTICORIT  
VCI UNI O 40

 

Et VCI-korrosjonsmiddel med unike 
egenskaper. Danner gjennom gassfa-
sen en antikorrosiv film i lukkede 
systemer. Er en ideell rustbeskyttelse 
for f.eks. drivstofftanker, girkasser og 
lignende lukkede systemer.

120 – 910 >60 –

ANTICORIT  
WMC 9000

 

Et moderne vannblandbart antikorro-
sjonskonsentrat. Den anbefalte kon-
sentrasjonen er 5 – 20%.

– 100 942 N/A –

ANTICORIT

Notater

Opplysningene i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS' erfaring og kunnskap om utvikling og produksjon av smøremidler og representerer den nyeste teknologien. Produktenes 
ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, særlig den spesifikke bruken, påføringsmetoden, driftsmiljøet i omgivelsene, forbehandling av komponenten, mulig ekstern kontaminering osv.  
Det er derfor ikke mulig å gi generelle uttalelser om produktenes funksjon. Informasjonen i denne brosjyren representerer generelle, ikke bindende anvisninger. Det gis ingen garanti, verken 
uttrykt eller underforstått, for produktenes egenskaper eller egnethet for noe angitt bruksområde. Vi anbefaler derfor at dere rådfører dere med en FUCHS applikasjonsingeniør for å disku-
tere driftsforhold og ytelseskrav for produktene før produktene brukes. Det er brukerens ansvar å teste den funksjonelle egnetheten for produktet og bruke det med tilsvarende omtanke. 
Produktene gjennomgår stadige forbedringer. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre produktprogrammet, produktene og produksjonsprosessene samt alle detaljer i denne brosjyren 
når som helst og uten forvarsel, hvis ikke noe annet blir foreskrevet i kundespesifikke avtaler. Utgivelsen av denne brosjyren erstatter alle tidligere utgaver.

Alle former for reproduksjon krever skriftlig forhåndstillatelse fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS.
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Innovative smøremidler trenger
erfarne applikasjonsteknikere
Før enhver endring av smøremidler bør det innhentes ekspertråd for 
det aktuelle bruksområdet. Bare da er det mulig å velge det beste 
smøremiddelsystemet. Erfarne FUCHS-teknikere gir deg gjerne råd  
om produkter til det aktuelle bruksområdet samt om hele vårt utvalg 
av smøremidler.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS 
Fredrik Selmers vei 6 
0663 Oslo 
www.fuchs.com/no

Kundeservice:  
Tlf: 21 99 59 50 
E-post: fse-post@fuchs.com
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