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Spray
Høykvalitetssprayer designet for å sikre en lang problemfri  
drift for mange ulike applikasjoner. 

  Ekstremt trykk

  Høy temperatur

  Næringsmiddelgodkjent

  Lav temperatur

  Redusert slitasje

  Prosesskompatibel

  Korrosjonsbeskyttelse
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GLEITMO  
980  
SPRAY

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

GLEITMO  
WSP 5040  
SPRAY

 

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

LAGERMEISTER  
WHS 2002  
SPRAY

 

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

RENOLIT  
CA-LZ  
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.

ANTICORIT  
BW 366 
SPRAY

En bariumfri, høy ytelse 
korrosjonsbeskyttelse med  
løsningsmiddel, som gir en 
tykk, langsiktig korrosjons-
beskyttelsesfilm.

ANTICORIT  
DFG  
SPRAY

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

CEPLATTYN  
300  
SPRAY

Anbefales for smøring 
av åpne gir, tannstenger, 
kjeder etc., der det er 
praktisk å påføre med 
spray. Produktet er kleben-
de, gjennomtrengende og 
vannavstøtende. Produk-
tet kan tåle ekstra høye 
belastninger og er forster-
ket 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.

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
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Rivolta  
K.S.P. 312 N  
Spray

Antikorrosjonsspray som  
gir en voksaktig overflate. 
Produktet er tilpasset uten-
dørs lagring under tak  
6 – 12 måneder eller lang-
varig innendørs lagring.

Rivolta  
M.T.X. 60 forte  
Spray S

Acetonfri, raskt fordampen-
de avfettingsspray basert  
på syntetiske hydrokarboner 
og etterlater ingen rester. 
Spesielt tilpasset for ren-
gjøring av metalldeler  
fra fett, oljer og voks.

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  
S.K.D. 16 N  
Spray

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

Rivolta  
A.C.S. 3  
Spray

Ekstremt hurtig fordampen-
de 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.

Rivolta  
B.F.C.  
Spray

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

Rivolta  
B.W.K.  
Spray

Et løsningsmiddelfritt, vann-
basert og kraftig rengjø-
ringsmiddel klar  
til bruk. Anbefales for 
oppløsning av olje, pasta, 
fett, voksrester, prosessvæs-
ker etc. på mekanisk utstyr, 
malte overflater, høypolerte 
overflater, plastmaterialer, 
etc. i alle typer industrielle 
aktiviteter. Også i nærings-
middelindustrien da den er 
NSF A1-registrert.

Rivolta  
K.S.P. 305  
Spray

Antikorrosjonsspray spe-
sialtilpasset for langvarig 
lagring av verktøy for 
plaststøpeindustrien. Pro-
duktets unike formulering 
gjør at det ikke trenger inn 
i verktøyet og derfor lett 
kan fjernes og trenger der-
for lite rengjøring.

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
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Rivolta  
S.K.D. 170  
Spray

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

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.K.D. 240  
Spray

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

Rivolta  
S.L.X. 500  
Spray

Rengjøringsspray for sikker 
rengjøring innen elektronikk 
og mekanikk. For sensitive 
elektriske installasjoner, 
komponenter og utstyr un-
der drift og med spenning 
på. NSF K2. 

Rivolta  
S.L.X. Top  
Spray

Unik rengjøringsspray for 
elektriske komponenter. 
Fjerner effektivt fett og 
forurensninger som kan 
føre til strømtap og for-
styrrelser. 

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.

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
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CASSIDA
Næringsmiddelgodkjente produkter med høy ytelse,  
utviklet for å fungere optimalt for sitt bruksområde.

CASSIDA  
CHAIN OIL  
LT 
SPRAY

 

Helsyntetisk, høytytende og 
slitasjehemmende kjedeolje 
egnet for et bredt tempe-
raturområde, også forhold 
under null.
Viktigste bruksområde: 
Transportmekanismer inne  
i matvarefrysere, for eksem-
pel spiralfrysere. Radial og  
friksjonshindrende lagre.

CASSIDA  
CHAIN OIL  
320 | 1500 |  
5000  
SPRAY

  

Helsyntetiske, svært høy-
tytende kjedeoljer. Svært 
motstandsdyktige mot 
avslynging eller avvasking. 
Utmerket beskyttelse mot 
slitasje og korrosjon.
Viktigste bruksområde: 
Smøring av drev og  
transportkjeder i nærings-
middelbransjen.

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
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CASSIDA  
GREASE GTS  
SPRAY

  

Spesialsmørefett med kal-
siumsulfonat-kompleks for 
ekstreme trykk og med 
syntetisk basevæske. Utmer-
kede ekstremtrykkegenska-
per samt slitasjehemmende 
og korrosjonsbeskyttende 
egenskaper.
Viktigste bruksområde:  
For bruk på lagre på elek-
triske motorer, pumper, 
transportbånd, blandere, 
gir- og drevenheter samt 
lagre som arbeider ved 
middels til høye hastigheter 
opptil 170 °C.

CASSIDA  
PTFE DRY  
SPRAY

Syntetisk PTFE-universals-
møremiddel, basert på en 
unik blanding av kompo-
nenter.
Viktigste bruksområde:  
For bruk på belter, kammer, 
kjeder, kabler, transportbånd, 
glidespor, ledd, dreietapper, 
løfteanordninger, lederuller, 
gjengede deler, bolter, ruller, 
tapper, ventiler og mange 
andre bevegelige deler. Til 
smøring og beskyttelse av  
tetninger og føringer som 
brukes i næringsmiddel-  
eller farmasøytiske miljøer.

CASSIDA  
SILICONE  
FLUID  
SPRAY

Silikonbasert og helsyntetisk 
universalolje. Termisk stabili-
tet på opptil 250 °C. Utmer-
kede klebende egenskaper 
gir minimal avslynging i bruk 
og avvasking av både kaldt 
og varmt vann. Fortrenger 
enkelt vann. 
Viktigste bruksområde:  
Til smøring av transportbånd, 
langsomt roterende maski-
ner, små, langsomme lagre 
og dreiepunkt som finnes i 
utstyr i matvarebransjen.

CASSIDA  
FLUID CP  
SPRAY

 

Letthåndterlig, helsyntetisk  
og korrosjonsbeskyttende olje 
med utmerket ytelse, for bruk 
i maskiner i bearbeidings-  
og emballeringsbransjen for 
næringsmidler. Påfører et tynt 
og svært effektivt molekylært 
lag på komponentene.
Viktigste bruksområde: 
Beskyttelse for maskiner av  
alle typer under frakt og  
distribusjon. Til girkassehus, 
tannhjul, koblinger, drivaksler, 
måleverktøy, presisjonsverk-
tøy osv.

CASSIDA  
FLUID DCE 15  
SPRAY

Syntetisk universalolje 
for bearbeiding av mat i 
næringsmiddelproduksjons 
bransjen.  
Viktigste bruksområde: 
Formslippmiddel brukt på 
griller, panner, skjæremas-
kiner, utbeningsbenker, 
kutteblokker eller andre 
harde overflater for å hindre 
at mat setter seg fast under 
bearbeiding. Stansing og 
dyptrekking av aluminiums-
folie for matemballasje. 
Smøring av lett belastede 
kjeder.

CASSIDA  
FLUID FL 5  
SPRAY

 

Helsyntetisk, penetrerende  
olje med utmerkede krype  
og penetreringsegenskaper. 
Smører og beskytter mot  
korrosjon. Har en nøytral 
lukt og smak. 
Viktigste bruksområde:  
Penetrerer olje for bruk i 
utstyr av næringsmiddel-
kvalitet. Kan brukes til å 
demontere skruer, forriglede 
muttere og andre kompo-
nenter.

CASSIDA  
FM GREASE  
DC  
SPRAY

Hvitt mineraloljesmørefett,  
allsidig og egnet for bruks-
områder med direkte eller  
utilsiktet kontakt med  
næringsmidler.
Viktigste bruksområde:  
Som slippmiddel for bruk 
ved direkte kontakt med 
mat, til griller, panner, skjæ-
remaskiner, beinrenseben-
ker, kutteblokker og andre 
harde overflater. Smøring 
og beskyttelse av tetninger, 
føringer, lagre og blader som 
brukes i næringsmiddel- eller 
farma søytiske miljøer.

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse



FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

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 

Kundeservice:  
21 99 59 50 
fse-post@fuchs.com 
www.fuchs.com/no 
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• Bestill når du vil! Via PC, nettbrett eller mobil

• Enkel og brukervennlig

• Få oversikt over dine  ordre i Webshoppen

• Lag din favorittliste for raskere bestilling

• Søk i vårt sortiment etter ønskede produkter

 Få din egen tilgang her

FUCHS WEB SHOP 

www.shopfuchs.com/no/
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