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1. CIECZE OBRÓBKOWE WODOROZCIEŃCZALNE 

1.1. EMULSYJNE PÓŁSYNTETYCZNE 

Nazwa produktu Wygląd emulsji  pH emulsji  

Zawartość oleju 

mineralnego 

[%] 

Zastosowanie 

Emulkol® EKO 
jasnożółta, 

transparentna do 

lekko mlecznej 

8,0÷9,5 20 

Emulkol® EKO jest koncentratem chłodziwa tworzącym z wodą mikroemulsję, stosowaną  

do obróbki skrawaniem stali, żeliwa, miedzi, aluminium oraz ich stopów. Posiada dobre 

właściwości przeciwkorozyjne i dużą odporność na rozkład bakteryjny. Zalecane stężenie: 2-8 %. 

Emulkol® PS 
lekko mleczna, 

opalizująca 
9,0÷9,5 30 

Emulkol® PS jest koncentratem chłodziwa tworzącym z wodą mikroemulsję, stosowaną  

do obróbki skrawaniem stali, żeliwa, miedzi, aluminium oraz ich stopów. Posiada dobre 

właściwości przeciwkorozyjne i wykazuje bardzo dużą trwałość eksploatacyjną.  

Zalecane stężenie : 3-8%. 

Emulkol® PS/H 
mleczna, lekko 

opalizująca 
9,0÷9,5 30 

Emulkol® PS/H jest koncentratem chłodziwa tworzącym z wodą mikroemulsję stosowaną  

w procesie obróbki skrawaniem metali. Zapewnia dobrą ochronę przed korozją i jest odporny  

na rozkład pod wpływem mikroorganizmów. Posiada zwiększoną odporność na tworzenie  

się osadów w emulsji sporządzonej na wodzie o podwyższonej twardości przemijającej.  

Zalecane stężenie: 3-8% 

Emulkol® BA 
przeźroczysta do 

opalizującej 
9,0÷9,5 40 

Emulkol® BA jest koncentratem chłodziwa tworzącym z wodą mikroemulsję stosowaną  

do lekkiej i ciężkiej obróbki skrawaniem stali, żeliwa, stopów aluminium, stopów miedzi i tytanu,  

w szczególności stopów lotniczych. Posiada bardzo dobre własności ochrony przed korozją i dużą 

trwałością eksploatacyjną. Jest odporny na twardą wodę, zwłaszcza o dużej twardości 

przemijającej. Zalecane stężenie: 2-8%. 

Emulkol® EP 
jasnobrązowa, 

transparentna do 

lekko mlecznej 

8,0÷9,5 20 

Emulkol® EP jest koncentratem chłodziwa tworzącym z wodą mikroemulsję, stosowaną  

do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych. Posiada dobre własności przeciwkorozyjne  

i dużą odporność na rozkład bakteryjny. Zalecane stężenie: 2-8%. 

Emulkol® EPS 
jasnobrązowa, 

transparentna do 

lekko mlecznej 

8,0÷9,5 20 

Emulkol® EPS jest koncentratem chłodziwa tworzącym z wodą mikroemulsję stosowaną  

do obróbki skrawaniem w szczególnie trudnych warunkach oraz do procesów wytłaczania  
i ciągnienia rur. Posiada dobre własności przeciwkorozyjne i dużą odporność na rozkład 

bakteryjny. Zalecane stężenie: 2-8%.  

Naftocool® P 
przeźroczysta do 

opalizującej 
9,0÷9,5 40 

Naftocool® P jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania biostabilnej mikroemulsji, 

stosowanej w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych oraz ich stopów. 

Posiada dobre własności przeciwkorozyjne. Zalecane stężenie: 2-8%. Chłodziwo odporne  

na wodę o twardości ogólnej do 30oN. 
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Nazwa produktu Wygląd emulsji  pH emulsji  

Zawartość oleju 

mineralnego 

[%] 

Zastosowanie 

Naftocool® BF-1 
przeźroczysta do 

opalizującej 
7,5÷8,5 20 

Naftocool® BF-1 jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania biostabilnej emulsji 

smarująco-chłodzącej, stosowanej w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa, metali 

nieżelaznych oraz ich stopów. Zalecany szczególnie do obróbki aluminium i jego stopów. 

Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 5%. Zawiera dodatek grzybobójczy. Nie zawiera 

amin oraz związków boru. 

1.2. EMULSYJNE WYSOKOOLEJOWE 

Nazwa produktu Wygląd emulsji pH emulsji  

Zawartość oleju 

mineralnego 

[%] 

Zastosowanie 

Alumol 
transparentna do 

lekko mlecznej 
7,5÷9,5 60 

Alumol jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania wodnej emulsji smarująco-

chłodzącej , stosowanej w procesie obróbki plastycznej aluminium i jego stopów (zalecane 

stężenie 20÷30%) oraz obróbki skrawaniem (zalecane stężenie 5÷10%). Zapewnia ochronę 

przed korozją od stężenia 10%. Zawiera biocyd przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. 

Emulkol® WK/C 
do czernienia 

mleczna  9,0÷9,5 40 
Emulkol® WK/C jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania wodnej emulsji, 
stosowanej w procesie czernienia. Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 5%. Zawiera 

biocyd przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. 

Emulkol® WO mleczna 9,0÷9,5 65 

Emulkol® WO jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania wodnej emulsji 

smarująco-chłodzącej, stosowanej w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa  

i metali kolorowych. Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 2%. Zawiera biocyd 

przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. Posiada dobre własności smarne i jest trwały  

w czasie eksploatacji. 

Naftocool® W mleczna 9,0÷9,5 65 

Naftocool® W jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania wodnej emulsji 

smarująco-chłodzącej, stosowanej w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali 

kolorowych. Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 2%. Zawiera biocyd przeciwdziałający 

rozwojowi mikroorganizmów. Nie zawiera amin drugorzędowych. Charakteryzuje się dobrą 
ochroną antykorozyjną i małą skłonnością do tworzenia piany. 

Naftocool® BF lekko mleczna  9,0÷9,7 50 

Naftocool® BF jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania biostabilnej emulsji 

smarująco-chłodzącej, stosowanej w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa, metali 

nieżelaznych oraz ich stopów. Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 3%. Zawiera dodatek 

grzybobójczy. Nie zawiera amin oraz związków boru. 
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1.3. SYNTETYCZNE 

Nazwa produktu 
Wygląd 

roztworu  
pH 

roztworu 
Zastosowanie 

Hydrokol B 
ciecz klarowna, 

bezbarwna 
8,5÷9,5 

Hydrokol B jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania wodnego roztworu smarująco-chłodzącego, 

stosowanego w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa i ich stopów. Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 

5% (na wodzie destylowanej). Zawiera biocyd przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. Charakteryzuje  

się dobrymi własnościami zmywającymi i wykazuje dużą odporność na rozkład bakteryjny. 

Synkon® HB 
ciecz lekko 
mleczna 

8,5÷9,5 

Synkon® HB jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania roztworu smarująco-chłodzącego, stosowanego 

w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia ochronę przed korozją od 
stężenia 5%. Zawiera biocyd przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie 

o twardości do 15ºN. 

Synkon® PGA 
bezbarwna, 

przeźroczysta 

ciecz 

9,0÷9,5 

Synkon® PGA jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania roztworu smarująco-chłodzącego, stosowanego 

w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia ochronę przed korozją  

od stężenia 2%. Zawiera biocyd przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. Zaleca się sporządzać roztwory na 

wodzie o twardości do 15ºN. Nie zawiera glikolu monoetylowego, amin drugorzędowych oraz związków boru. 

Synkon® PGB 
ciecz jednorodna, 

opalizująca do 

mlecznej 

9,0÷9,5 

Synkon® PGB jest koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania roztworu smarująco-chłodzącego, stosowanego 

w procesie obróbki skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia ochronę przed korozją  

od stężenia 2%. Zawiera biocyd przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów. Zaleca się sporządzać roztwory  

na wodzie o twardości do 15ºN. Nie zawiera glikolu monoetylowego oraz amin drugorzędowych. 
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2. CIECZE OBRÓBKOWE OLEJOWE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Obciążenie 

zespawania 

[daN] 

Substancje czynne 

Zastosowanie 

tł. Sakt Szw P Cl 

Ferokol® SM 

w 40°C 

19,8÷24,2 

 

w 50°C 
12,0÷15,0  

160 - + - - - - 

Ferokol® SM jest chłodziwem olejowym służącym do obróbki 

skrawaniem na automatach tokarskich stali nisko 

i średniowęglowych oraz do przeciągania i gwintowania metali 

nieżelaznych i ich stopów. 

Ferokol® 22 
w 40°C 

19,8÷24,2 
140 - + - - - - 

Ferokol® 22 jest chłodziwem olejowym służącym do obróbki 

skrawaniem na automatach tokarskich metali nieżelaznych, 

stali i żeliwa oraz do przeciągania i gwintowania metali 

nieżelaznych i ich stopów. 

Ferokol® 22 F 
w 40°C 

19,8÷24,2 
160 196 + - - + - 

Ferokol® 22F jest chłodziwem olejowym służącym do obróbki 

skrawaniem na automatach tokarskich stali i żeliwa. Zapewnia 

zmniejszenie zużycia narzędzi skrawających przy obróbce 

elementów stalowych od 30 do 50% oraz znaczną poprawę 

gładkości obrabianej powierzchni. Nadaje się również  

do obróbki skrawaniem metali nieżelaznych i ich stopów. 

Ferokol®22F-LE 
w 40°C 

19,8÷24,2 
160 196 + - - + - 

Ferokol® 22F-LE jest chłodziwem olejowym służącym  
do obróbki skrawaniem na automatach tokarskich stali 

i żeliwa. Nadaje się do przeciągania i gwintowania metali 

nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia zmniejszenie zużycia 

narzędzi skrawających przy obróbce elementów stalowych  

od 30 do 50% oraz znaczną poprawę gładkości obrabianej 

powierzchni. Charakteryzuje się niską emisją mgły olejowej.  

Ferokol® 150 

w 40°C 

125,0÷165,0 

 

w 50°C 
75,0÷90,0 

200 - + - - - - 

Ferokol® 150 jest natłuszczonym olejem maszynowym 

służącym do smarowania łożysk oraz zewnętrznych części 

maszyn. 
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Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Obciążenie 

zespawania 

[daN] 

Substancje czynne 

Zastosowanie 

tł. Sakt Szw P Cl 

Ferokol® EP 10 9,0÷11,0 130 490 + + - + + 
Ferokol® EP jest chłodziwem olejowym służącym do obróbki 

skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach 

obróbki (np. stali austenitycznych), a także do obróbki żeliwa 

i stali łatwiej skrawalnych w trudnych warunkach obróbki  

(np. do gwintowania, przeciągania, przy obróbce uzębień itp.). 

Nie zalecany do obróbki metali kolorowych i ich stopów. 

Ferokol® EP 15 12,0÷15,0 140 490 + + - + + 

Ferokol® EP 22 19,8÷24,2 140 490 + + - + + 

Ferokol® EP 46 41,4÷50,6 140 490 + + - + + 

Ferokol® EP 800 19,8÷24,2 160 785 + + - - - 

Ferokol® EP 800 jest chłodziwem olejowym służącym  

do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych 

warunkach obróbki, przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, 
frezowaniu, przeciąganiu itp. Nie zalecany do obróbki metali 

kolorowych, zwłaszcza miedzi i jej stopów. 

Ferokol® EPF 15 13,0÷16,0 160 - + - + + - 
Ferokol® EPF jest chłodziwem olejowym służącym do obróbki 

skrawaniem stali wysokostopowych, trudnoskrawalnych 

w trudnych warunkach obróbki (np. do gwintowania, 

przeciągania, rozwiercania, frezowania, dłutowania, przy 

obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym). 

Stosowany do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów. 
Ferokol® EPF 22 19,8÷24,2 160 - + - + + - 

Ferokol® EPS 15 13,0÷16,0 160 785 + + + + - 

Ferokol® EPS 15 jest przeznaczony do obróbki skrawaniem 

stali trudno skrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy 

szlifowaniu, toczeniu, głębokim wierceniu, frezowaniu, 
przeciąganiu. 

Ferokol® EPS 22 19,8÷24,2 160 785 + + + + - 

Ferokol® EPS 22 jest przeznaczony do obróbki skrawaniem 

stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy 

szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu. Nie 

należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza 

miedzi i jej stopów.    

Ferokol® EPS 68 61,2÷74,8 160 785 + + + + - 

Ferokol® EPS 68 przeznaczony jest głównie do gwintowania 

otworów w stalach trudnoskrawalnych. Nie należy stosować do 

obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.  



 

CIECZE OBRÓBKOWE OLEJOWE 

7 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Obciążenie 

zespawania 

[daN] 

Substancje czynne 

Zastosowanie 

tł. Sakt Szw P Cl 

Lubrikol® CL 10 9,0÷11,0 120 309      

Lubrikol® CL jest chłodziwem olejowym służącym do 
obróbki skrawaniem stali wysokostopowych w zakresie 
średnich prędkości skrawania w szczególności przy 
szlifowaniu kształtowym, frezowaniu obwiedniowym kół 
zębatych, rolowaniu, rozwiercaniu i wiórkowaniu. 
Stosowany do obróbki stopów metali nieżelaznych. 
Charakteryzuje się wysokim stopniem oczyszczenia 
bazy olejowej, wydatnie zmniejszoną skłonnością do 

wydzielania mgły olejowej, niższym zużyciem 
i lepszymi własnościami obróbkowymi. 

Lubrikol® CL 22 19,8÷24,2 140 309 + - - - + 

Lubrikol® S-22 19,8÷24,2 160 - + + - - - 

Lubrikol® S-22 jest chłodziwem olejowym służącym  

do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych, szczególnie 
konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, 

frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu 

oraz przy obróbce na automatach. Nie jest zalecany  

do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów. 

Sulfofrezol 1 19,8÷24,2 145 - + + - - - 

Sulfofrezol 1 jest siarkowanym olejem służącym do obróbki 

skrawaniem metali trudnoskrawalnych, w szczególności 
konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, 

frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu 

oraz przy obróbce na automatach. Nie jest zalecany do 

obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów. 

Polgrind 1A 41,4÷50,6 180 309 + - + + + 

Polgrind 1A jest chłodziwem olejowym służącym do 

szybkościowego szlifowania stali szybkotnących 

i narzędziowych, przy szybkościach 40÷65 m/s. 
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Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 20°C 

[mm2/s] 

Temperatura 
zapłonu 

[°C] 

Obciążenie 
zespawania 

[daN] 

Substancje czynne 

Zastosowanie 

tł. Sakt Szw P Cl 

Olej DSB 7,0÷11,0 110 156 + - - + - 
Olej DSB służy do obróbki skrawaniem stopów aluminium 

i miedzi na automatach tokarskich. 

Honol A 19,0÷22,0 120 392 + - + - + 

Honol A jest olejem służącym do honowania osełkami 

diamentowymi w szczególnie trudnych warunkach obróbki. 

Stosowany również, jako środek pomocniczy w operacjach 
wiercenia i wytaczania w obróbce aluminium, brązów 

fosforanowych, stopów niklowych. 

Honol B 19,0÷22,0 140 196 + + - + - 

Honol B jest olejem służącym do dogładzania i honowania 

elementów ze stali i żeliwa, w szczególności na dogładzarkach 

typu SM-581 firmy Supfina. 

Honosol® B 8,5 100 147 + - - - + Honosol® B, C, D są olejami służącymi do dogładzania metali 

i honowania elementów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. 

Zalecane do obróbki detali precyzyjnych. Posiadają własności 

dobrej zwilżalności powierzchni metalowych. Stosowanie ich 

pozwala na uzyskanie gładkości dogładzania powierzchni 

w klasie chropowatości 10÷12. 

Honosol® C 7,5 100 147 + - - - + 

Honosol® D 4,5 100 147 + - - - + 

Honosol® B-1 8,5 100 157 + - + - - 

Honosol® B-1, C-1, D-1 są olejami służącymi do dogładzania 

i honowania elementów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. 

Nie zawierają chloru. 
Honosol® C-1 7,5 100 157 + - + - - 

Honosol® D-1 4,5 100 157 + - + - - 
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Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 20°C 

[mm2/s] 

Temperatura 
zapłonu 

[°C] 

Obciążenie 
zespawania 

[daN] 

Substancje czynne 

Zastosowanie 

tł. Sakt Szw P Cl 

Honosol® CI 6,5 110 - - - - - + 
Honosol® CI jest olejem służącym do dogładzania elementów 

precyzyjnych ze stali. 

Honosol® LA 5,0 85 - + - - - + 
Honosol® LA jest olejem służącym do dogładzania elementów 

ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. 

Honosol® LB 8,5 100 147 + - - - + 
Honosol® LB jest olejem służącym do dogładzania elementów 
ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych oraz do docierania przy 

użyciu proszków ściernych.  

Honosol® RD 4,0 100 - - - - - - 
Honosol® RD jest olejem służącym jako rozcieńczalnik olejów 

Honosol® D i D-1 w procesie dogładzania elementów ze stali. 

Honosol® S 5,0 100 608 + - + - - 

Honosol® S jest olejem służącym do dogładzania i honowania 

elementów ze stali, szczególnie do dogładzania bieżni 

pierścieni łożyskowych. 

Honosol® THP 5,0÷6,0 110 196 - - - + - 
Honosol® THP jest olejem służącym do docierania przy 

użyciu tarcz bakelitowych. 
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3. ŚRODKI DO OBRÓBKI ELEKTROISKROWEJ 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 20°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Liczba 

kwasowa 

[mgKOH/g] 

Zastosowanie 

Akorinol E-1 3,5 100 0,01 

Akorinol E-1 jest cieczą dielektryczną służącą do obróbki elektroerozyjnej. Zalecany do obróbki 

elementów o złożonych kształtach geometrycznych, wykonanych z materiałów łatwoskrawalnych 

oraz trudnoskrawalnych. Może być stosowany jako nafta oświetleniowa. 

4. ŚRODKI DO GWINTOWANIA 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C  

bez ugniatania  

Temperatura 

kroplenia 

[oC] 

Obciążenie 

zespawania 

[daN] 

Zastosowanie 

Pasta do 
gwintowania  

350÷390 30 785 
Pasta do gwintowania służy do smarowania narzędzi przy gwintowaniu i wierceniu stali. 

Używana jest również do operacji tłoczenia stali oraz gięcia rur. 

 



 

ŚRODKI DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 

11 

5. ŚRODKI DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Obciążenie 

zespawania 

[daN] 

Zastosowanie 

Lubrikol® CL 40 
nie niższa niż 

170,0 
220 608 Lubrikol® CL-40 stosuje się do redukowania sworzni stalowych. 

Lubrikol® CL 100   80,0÷100,0 200 392 Lubrikol® CL-100 i CL-220 służą do tłoczenia przedmiotów o trudnej geometrii i ostrych 

krzywiznach, wymagających wysokich nacisków (tłoczenie wanien i zlewozmywaków z blachy 

stalowej, wysokostopowej oraz do obróbki gwintów stalowych). Lubrikol® CL-220 jest również 

stosowany w operacji ciągnienia drutów stalowych. Lubrikol® CL 220 198,0÷242,0 200 392 

Olej do bardzo 
głębokiego 
tłoczenia 

288,0÷352,0 

 

w 100°C 

20 

230 490 

Olej do bardzo głębokiego tłoczenia służy do tłoczenia przedmiotów o trudnej geometrii 

i ostrych krzywiznach, wymagających bardzo wysokich nacisków (tłoczenie wanien 

i zlewozmywaków z blachy stalowej wysokostopowej i nierdzewnej, zimnowalcowanej). 

Olej do tłoczenia  
S 100 PLUS 

105,0÷120,0 180 785 

Olej do tłoczenia S 100 Plus  przeznaczony  jest  do  tłoczenia  elementów  ze  stali  

o trudnej geometrii oraz do wykrawania blach o grubości ok. 10 mm. Może być również 

stosowany do kucia na zimno, gięcia rur, a także do  wiercenia i gwintowania stali 

trudnoskrawalnych. 

Olej OP-35 80,0÷90,0 170 392 
Olej OP-35 jest cieczą smarująco-chłodzącą służącą do obróbki plastycznej w procesach kucia 
na zimno. 

 

Nazwa produktu 

Wygląd 

5% emulsji 

na wodzie o 
twardości 15°N 

pH 5% emulsji 

na wodzie o 

twardości 15°N 

Obciążenie 

zespawania 

[daN] 

Zastosowanie 

Emulkol® WZ mleczna, biała 8,5÷9,5 - 

Emulkol® WZ jest wysokoolejowym koncentratem chłodziwa służącym do sporządzania 

mikroemulsji smarująco-chłodzącej na bazie wody, stosowanej w procesie walcowania stali  
na zimno. Zapewnia ochronę przed korozją od stężenia 5%. Zawiera biocyd przeciwdziałający 

rozwojowi mikroorganizmów. 
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Nazwa produktu 

Zawartość  

grafitu 

[%] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

krzepnięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Grafikol 10 10÷11 200 -10 

Grafikol 10 jest olejową suspensją grafitową, służącą do smarowania części maszyn 

i urządzeń narażonych na duże obciążenia, pracujących w wysokich temperaturach, 

w przemyśle hutniczym, maszynowym, szklarskim i innych. Jako środek smarny stosowany 

jest w operacjach kucia matrycowego, wyciskania i zbliżonych rodzajach obróbki plastycznej  

na gorąco. 

 

Nazwa produktu 

Lepkość umowna 

koncentratu 

w 25°C 

pH 10%  

suspensji 

Pozostałość po 

odparowaniu  

[%] 

Zastosowanie 

Akwagrafit® CP-2 10,0÷16,0 9,0÷10,0 20 
Akwagrafit® CP-2 jest środkiem smarnym stosowanym w postaci suspensji wodnej, służącej 
do smarowania w procesie kucia matrycowego na gorąco odkuwek ze stali. Zalecane 

rozcieńczenie wynosi od 1:5 do 1:20, w zależności od warunków procesu kucia. 

 

Nazwa produktu Postać 
Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Penetracja 

w temp. 25°C  
Zastosowanie 

Lagraf 
pręty o dowolnym 

przekroju i długości 
120 25 Lagraf jest środkiem smarnym służącym do wyciskania profili z aluminium. 

Lagramos 
pręty o dowolnym 

przekroju i długości 
120 25 

Lagramos jest środkiem smarnym służącym do wyciskania profili z aluminium, miedzi  

i jej stopów. 
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6. SMARY WIELOFUNKCYJNE 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 
ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 
wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 
[°C] 

Zakres  

temperatur  
pracy [°C]  

Zastosowanie 

Smar ŁT-4S 2 260÷300 2 185 -30÷120 
Litowe smary ŁT-4S służą do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz 

innych elementów trących, w montażu i eksploatacji samochodów, a także 

maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, w których 

wymagana jest wysoka stabilność mechaniczna, odporność na starzenie 

i własności przeciwkorozyjne smaru. Odporne na działanie wody. Smar ŁT-4S 3 230÷260 3 185 -20÷130 

Smar ŁT-41 305÷345  1 180 -30÷120 
Litowo-wapniowe smary ŁT-41, ŁT-42, ŁT-43 służą do smarowania łożysk 

tocznych pracujących w normalnych warunkach pracy. Używane do łożysk 

ślizgowych. Odporne na działanie wody. Charakteryzują się dobrymi 
własnościami przeciwkorozyjnymi. 

Smar ŁT-42 260÷300 2 180 -30÷120 

Smar ŁT-41 215÷255 3 185 -30÷120 
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7. SMARY DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 

ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 

wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Zawartość 

dwusiarczku 
molibdenu 

[%]  

Zastosowanie 

Litomos® EP 23 260÷300 2 180 2÷3  

Litowe smary plastyczne Litomos® EP służą do:  

Litomos® EP-23 przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych 

oraz innych powierzchni trących, pracujących przy wysokich, szczególnie 

udarowych obciążeniach; 

Litomos® EP-25 przeznaczony do smarowania przegubów 

homokinetycznych i kulowych, cięgieł, sworzni, złącz, a także połączeń 

gwintowych w pojazdach mechanicznych, sprzęcie rolniczym, budowlanym 

i innych. Zalecany szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych 

pracujących w warunkach zapylenia. 
Zakres pracy tych smarów wynosi -30°C do 130°C (krótkotrwale do 150°C). 

Litomos® EP 25 260÷300 2 180 4÷5 

 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 

ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 

wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Zakres 

temperatur 
pracy  

[°C]  

Zastosowanie 

Lubriten® EP 0 350÷390 0 165 -20÷100 

Litowe smary Lubriten® EP służą do smarowania łożysk tocznych 

pracujących przy wysokich obciążeniach, tj. gdy C*/P*<7 dla łożysk 

obciążonych głównie promieniowo i gdy C/P <16 dla łożysk obciążonych 

głównie osiowo, a także, gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występuje 

obciążenie udarowe. 

Lubriten® EP-0 przeznaczony do smarowania łożysk urządzeń 

z centralnymi układami smarowania, pracujących w niskich temperaturach 

i wymagających przetłaczania smaru na duże odległości; 
Lubriten® EP-1 przeznaczony do smarowania łożysk urządzeń 

z centralnymi układami smarowania, pracujących w umiarkowanych 

temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na duże 

odległości; 

Lubriten® EP-2 przeznaczony do smarowania łożysk urządzeń z systemem 

indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących 

w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru 

na małe odległości. 

Lubriten® EP 1 305÷345 1 175 -20÷100 

Lubriten® EP 2 260÷300 2 180 -20÷120 
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Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 
ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 
wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 
[°C] 

Zakres 

temperatur 

pracy  

[°C]  

Zastosowanie 

Lubriten® EPS 1 305÷345 1 170 -20÷100 

Litowe smary Lubriten® EPS służą do smarowania niedostatecznie 
uszczelnionych przekładni ślimakowych, a także do przekładni zębatych  

np. w elektronarzędziach, reduktorach przemysłowych i innych. 
Lubriten® EPS 0 350÷390 0 165 -20÷100 

Lubriten® EPS 00 395÷435 00 160 -20÷100 

Lubriten®EPX 000 435÷475 000 160 -20÷100 

Litowe smary Lubriten® EPX służą do smarowania zamkniętych przekładni 
zębatych walcowych i stożkowych.  

Lubriten® EPX-000 przeznaczony do smarowania przekładni mechanizmów 

kosiarek rotacyjnych.  

Lubriten® EPX-00 przeznaczony do smarowania w niższych temperaturach 

podanego zakresu i przy dobrym uszczelnieniu przekładni.  

Lubriten® EPX-0 przeznaczony do smarowania w warunkach pośrednich.  

Lubriten® EPX-1 przeznaczony do smarowania w wyższych temperaturach 

podanego zakresu i przy słabym uszczelnianiu przekładni. 

Lubriten® EPX 00 395÷435 00 160 -20÷100 

Lubriten® EPX 0 350÷390 0 165 -20÷100  

Lubriten® EPX 1 305÷345 1 170 -20÷100 
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8. SMARY I PASTY WYSOKOTEMPERATUROWE 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 

ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 

wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Zakres 

temperatur 
pracy  

[°C]  

Zastosowanie 

Benterm 2 260÷300 2 >220 <200 

Bentonitowy smar Benterm 2 służy do smarowania łożysk tocznych 

i ślizgowych. Może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary 

wodnej. Nie zalecany do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym 

oraz łożysk o małym luzie poprzecznym. 

Benterm EP-0 350÷390 0 >220 - 
Bentonitowy smar Benterm EP-0 służy do smarowania przekładni kosiarek 

rotacyjnych. 
 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 

ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 

wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Zawartość 

MoS2 

[%] 

Zastosowanie 

Moliterm 23 260÷300 2 >220 3 

Bentonitowy smar Moliterm 23 służy do smarowania łożysk tocznych 

i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących w podwyższonych 
temperaturach do 200°C oraz narażonych na wysokie obciążenia. Odporny 

na działanie wody. Nie zalecany do łożysk napędzanych małym momentem 

obrotowym i o małym luzie poprzecznym. 

Moliterm 025  350÷390 0 >200  25 

Bentonitowe smary Moliterm 025 i 225 służą do smarowania elementów 

urządzeń pracujących przy dużych obciążeniach i w warunkach wysokich 

temperatur, szczególnie do smarowania prowadnic trzonów przesuwnych 

pieców tunelowych w procesie wypalania porcelany. Plastycznych charakter 

smary te utrzymują w temperaturze od -10°C do 250°C. W temperaturze od 

250°C do 400°C przechodzą, po odparowaniu nośnika węglowodorowego, 

w postać proszku posiadającego własności smarne. 
Moliterm 025 stosowany jest w układach centralnego smarowania; 

Moliterm 225 stosowany jest przy ręcznym doprowadzaniu smaru do 

węzłów tarcia. Smarów Moliterm 025 i 225 nie zaleca się do smarowania 

łożysk. 

Moliterm 225 260÷300 2 >220 25 

Molipas 60N 260÷300 2 >180 60 

Pasta molibdenowa Molipas 60N służy do stosowania jako pasta 

montażowa w temperaturze do 450°C, a w warunkach, w których dostęp 

powietrza lub tlenu jest ograniczony, w temperaturze do 600°C, w celu 

zabezpieczenia przed zakleszczeniem (zapieczenie, zatarcie, itp.) elementów 

łączonych. Umożliwia nieniszczący demontaż, zmniejsza zużycie części 
maszyn. 



 

SMARY RÓŻNE 

17 

9. SMARY RÓŻNE 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 
ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 
wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 
[°C] 

Zastosowanie 

Smar STP 300÷350 1 >160 

Smar STP służy do okresowego smarowania podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, 

przegubów oraz innych węzłów tarcia. Nie zalecany do smarowania łożysk tocznych oraz pompy 

wodnej. Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do 60°C. 

Smar grafitowany >250 3 >160 

Smar grafitowany służy do smarowania wolnoobrotowych mechanizmów i silnie obciążonych 

powierzchni trących. Nie zalecany do smarowania łożysk tocznych i innych mechanizmów 

precyzyjnych. Zakres temperatury pracy wynosi od -20°C do 60°C. 

 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C po 

ugniataniu 

Klasa 

konsystencji 

wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Zastosowanie 

Cu-10A 260÷300 2 >170 

Litowy smar Cu-10A służy do smarowania zestyków elektrycznych przełączników 
kierunkowskazów samochodowych oraz innych zestyków elektrycznych małej mocy, w celu 

zmniejszenia oporu zestykowego i polepszenia warunków przełączania. Zakres temperatury 

pracy wynosi od -20°C do 60°C. 

Hermeton AZ 
40÷80  

bez ugniatania 
- >115 

Glinowy smar Hermeton AZ służy do długotrwałej konserwacji i hermetyzacji szczelin, otworów, 

pokryw, drzwi i innych nieszczelności w pojazdach wojskowych. Charakteryzuje się silnie ciągliwą 

teksturą oraz wysoką przyczepnością do powierzchni metalowych.  

Aliten N 270÷320  2÷3 >220 

Niskotemperaturowy, kompleksowy smar glinowy Aliten N służy do smarowania łożysk tocznych 

i ślizgowych oraz przyrządów i mechanizmów pracujących w temperaturze od -50°C do +80°C, 

przy wysokich gradientach prędkości. 

Aliten PS 260÷300  2 >220 

Kompleksowy smar glinowy Aliten PS służy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych maszyn 

i urządzeń pracujących w przemyśle spożywczym, w temperaturze od -30°C do 120°C. Posiada 

atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający ten smar do stosowania w urządzeniach 
przemysłu spożywczego. 

Aliten G 355÷385 0 >200 Kompleksowy smar glinowy Aliten G służy do smarowania przez rozpylanie. 

Aliten RW 305÷345 1 >220 
Kompleksowy smar glinowy Aliten RW służy do smarowania i uszczelniania połączeń 

gwintowanych urządzeń wiertniczych. 
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10. ŚRODKI OCHRONY CZASOWEJ 

10.1. SMAROWE 

Nazwa produktu 

Penetracja 

w 25°C bez 

ugniatania 

Klasa 

konsystencji 

wg NLGI 

Temperatura 

kroplenia 

[°C] 

Zastosowanie 

Akorin N-1 180÷250 3÷4 >60 Smar Akorin N służy do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną wyrobów metalowych, 

maszyn i urządzeń, w tym również łożysk tocznych, w czasie składowania i transportu 
w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, szczególnie w atmosferze przemysłowej, 

klimacie morskim oraz tropikalnym. Może być stosowany do konserwacji podzespołów maszyn 

rolniczych. Czas ochrony przeciwkorozyjnej wynosi 1 rok. 

Akorin N-2 250÷300 2÷3 >55 

Akorin N-3 300÷380 0÷1 >50 

Konzogór 280÷320 1÷2 - 
Smar Konzogór służy do zabezpieczania przed korozją obudów górniczych, pracujących 

w warunkach dużego zasolenia i zawilgocenia. 

Linkor N 120 5 - 

Smar Linkor N stosowany do smarowania lin i łańcuchów Galla w procesie ich wytwarzania oraz 

eksploatacji. Służy do zabezpieczania lin i łańcuchów przed korozją w czasie składowania, 

transportu oraz pracy w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, a także w atmosferze 

przemysłowej. Przystosowany do nanoszenia metodą zanurzeniową w stanie roztopionym 
w temperaturze od 70°C do 100°C, lub w postaci plastycznej przez przetarcie powierzchni 

smarem. 

Linkor W 260÷300 2 >180 

Litowy smar Linkor W służy do powlekania przewodów energetycznych w procesie ich 

wytwarzania. Szczególnie przydatny do pokrywania przewodów energetycznych użytkowanych 

w klimacie gorącym. 
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10.2. OLEJOWE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna  

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Czas 

ochrony 

przeciw-

korozyjnej 

[miesiąc] 

Zastosowanie 

Akorin W 
w 100°C 

10,0÷15,0 
>180 12 

Akorin W jest środkiem służącym do czasowej ochrony przeciwkorozyjnej maszyn i ich części, 

środków transportu, konstrukcji stalowych, w czasie ich magazynowania i transportu.  

Antykol N 
w 40°C 

15,0÷20,0 
>130 8÷15 

Antykol N jest środkiem służącym do czasowej ochrony przed korozją atmosferyczną 
precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, 

pomp wtryskowych, małych silników elektrycznych. Posiada zdolność wypierania wilgoci 

z powierzchni chronionych oraz dobre własności ochronne, niską temperaturę krzepnięcia, dobre 

własności smarne. Nie powoduje zakleszczania precyzyjnych części współpracujących, ani też 

sklejania się cienkich wyrobów. 

Antykol M-100 
w 40°C 

90,0 – 110,0 
>190 8÷15 

Antykol M-100 jest środkiem służącym do czasowej ochrony przed korozją zewnętrznych 

powierzchni metalowych maszyn i urządzeń, przyrządów pomiarowych oraz innych, z wyjątkiem  

silników spalinowych i łożysk tocznych. 

Antykol NS 
w 40°C 

9,0÷11,0 
>130 8÷15 

Antykol NS jest środkiem służącym do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych 
przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp 

wtryskowych. Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna 

od rdzy i kurzu. Nakładany na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie. 

Antykol TS-120 
w 40°C 

198,0÷242,0 
>220 - 

Antykol TS-120 jest środkiem służącym do nasycania samosmarowych tulejek z proszków 

spiekanych oraz łożysk ślizgowych. 

Akorinol N 
w 20°C 

7, 0÷12,0  
>85 6÷9 

Akorinol N jest środkiem służącym do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po 

procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych. 

Stosowany do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych 

elementów metalowych, w czasie składowania i transportu w przypadkach, gdy wymagane jest 

stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych 
własnościach ochronnych.  

Akorinol NR 
w 20°C 

7,0÷12,0 
>100 6÷9 

Akorinol NR jest środkiem służącym do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po 

procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych. 

Stosowany do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych 

elementów metalowych, w czasie składowania i transportu w przypadkach, gdy jest wymagane 

stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych 

własnościach ochronnych. 



 

ŚRODKI OCHRONY CZASOWEJ 

20 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna  

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Czas 

ochrony 

przeciw-

korozyjnej 

[miesiąc] 

Zastosowanie 

Akorinol 10N 

w 20°C 

25,0  

 

w 40°C  

8,0÷11,0 

>100 9÷12 

Akorinol 10N jest środkiem służącym do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, 
części maszyn i innych elementów metalowych, w czasie magazynowania i transportu, gdy 

wymagane jest stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy 

olejowe o dobrych własnościach ochronnych. Na powierzchnie metalowe może być nakładany 

przez zanurzenie, natrysk lub za pomocą pędzla. Łatwo zmywalny przy użyciu wodnych 

roztworów alkalicznych środków myjących. 
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10.3. MYJĄCO-KONSERWUJĄCE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna  

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Zastosowanie 

Akorinol VG-3 

w 20°C 
4,60÷5,99 

 

w 40°C 

2,88÷3,52 

>85 

Akorinol VG-3 jest środkiem służącym do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony 

przeciwkorozyjnej. Charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą oraz dobrymi własnościami 

przeciwkorozyjnymi i zdolnością hamowania korozji potowej. 

Akorinol VG-5 

w 20°C 

7,39÷9,60 
 

w 40°C 

4,14÷5,06 

>110 
Akorinol VG-5 jest środkiem służącym do mycia części metalowych i urządzeń zanieczyszczonych osadami typu 
asfaltowo-żywicznego i koksowego oraz ochrony przeciwkorozyjnej. 

Akorinol K 
w 100°C 

5,0 
>160 Akorinol K jest środkiem służącym do konserwacji kulek łożyskowych.  

Akorinol S 
w 40°C 

14,0÷16,0 
>150 

Akorinol S jest środkiem służącym do zabezpieczenia przed korozją blach i taśm stalowych składowanych 
w pomieszczeniach. Zapewnia uzyskanie na powierzchni zakonserwowanej miękkiej warstwy olejowej. Nie wymaga 

odtłuszczania powierzchni przed konserwacją. 

Akorinol Z 
w 20°C 

7,0  
>85 

Akorinol Z jest środkiem służącym do mycia i krótkotrwałej konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych 

i ślizgowych oraz innych wyrobów metalowych. 

Akorinol ZK 
w 20°C 

4,0 
>100 

Akorinol ZK jest środkiem służącym do mycia i konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz 

innych wyrobów metalowych. Nie zawiera lotnych związków organicznych /prężność par w 20°C <0,002kPa/. 

Nadaje się do mycia w myjkach ultradźwiękowych.  

Akorinol ZM  
w 20°C 

4,0 
>70 

Akorinol ZM jest środkiem służącym do mycia maszyn i urządzeń oraz ich części. Stosowany do mycia elementów 

metalowych w miejsce nafty kosmetycznej, ze względu na skład. 

Akorinol ZN 
w 20°C 

7,0 
>100 

Akorinol ZN jest środkiem służącym do mycia i konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz 
innych wyrobów metalowych. 
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11. OLEJE GRZEWCZE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 100°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

krzepnięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Iterm 6Mb 5,5÷6,5 >205 -10 
Iterm 6Mb jest olejowym nośnikiem ciepła stosowanym w urządzeniach grzewczych, 

w zakresie temperatur od -10°C do 280°C. 

Iterm 12 11,5÷13,0 >250 -10 
Iterm 12 jest olejowym nośnikiem ciepła stosowanym w urządzeniach grzewczych, 

w zakresie temperatur od -10°C do 280°C. 
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12. OLEJE SMAROWE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna  
[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 
[°C] 

Temperatura 

krzepnięcia 
[°C] 

Zastosowanie 

Iterm 30MF 
w 100°C 

30,0÷36,0 
>220 0 

Iterm 30 MF służy do smarowania maszyn i urządzeń pracujących w zakresie temperatur  

do 200°C, a zwłaszcza elementów roboczych maszyn włókienniczych, elementów 

łańcuchowych w suszarkach itp. 

Olej HMS-5  
w 40°C 

414,0÷506,0 
>250 -7 

Olej sprężarkowy HMS-5 służy do smarowania cylindrów i głowic sprężarek azotowych  

typu HMS-5. 

Olej smarujący 
MP/VG 150 

w 40°C 

135,0÷165,0 
>220 - 

Olej smarujący MP/VG służy do stosowania w układach centralnego smarowania maszyn 

papierniczych. 
Olej smarujący 
MP/VG 220 

w 40°C 

198,0÷242,0 
>220 - 

Olej spieralny SP 
w 40°C 

32,0÷42,0 
>210 -18 

Olej spieralny SP służy do smarowania tarczy żebrowej i korony cylindra wraz z igłami 

i płaszczkami maszyn szydełkujących. 

Olej do pomp 
próżniowych P1 

w 40°C 

90,0÷110,0 
 

w 100°C 

10, 0÷13,0 

>260 -10 
Olej do pomp próżniowych P1 służy do napełnienia obrotowych pomp próżniowych.  
Nie zawiera frakcji lotnych, co ogranicza prężność pary nasyconej do wielkości odpowiadającej 

wymaganiom obrotowych pomp próżniowych.  

Olej do 
kalibrowania  
VG-460 

w 40°C 

416,0÷506,0 
- - 

Olej do kalibrowania VG-460 służy do smarowania pierścieni łożysk w procesie 

kalibrowania. Nie zawiera chloroparafiny. 
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Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40oC 

[mm2/s] 

Temperatura 
zapłonu 

[oC] 

Temperatura 
płynięcia 

[oC] 

Zastosowanie 

Biodegradowalny 
olej do łańcuchów 
pilarek Ekol-68 

60, 0÷75,0 >280 -25 

Biodegradowalny olej Ekol-68 służy do smarowania układu tnącego w pilarkach 

łańcuchowych. Zalecany do stosowania zamiennie za oleje mineralne stwarzające zagrożenie 
dla środowiska naturalnego. Posiada dobre własności smarne zmniejszające szybkie 

odkształcenie i zużycie łańcucha. Biodegradowalność oleju wg testu CEC L-33-A-94  

wynosi 90%.  

Ekologiczny olej 
do łańcuchów 
pilarek VG-68/MR 

61,0÷75,0 >230 -28 
Ekologiczny olej do łańcuchów pilarek VG-68/MR służy do smarowania łańcuchów  

pilarek do drewna. 
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13. OLEJE TECHNOLOGICZNE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 20°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Liczba 

zmydlenia  

[mgKOH/g] 

Zastosowanie 

Olej do porcelany 
elektrotechnicznej 

7,0 >85 30 

Olej do porcelany elektrotechnicznej służy do smarowania form przy produkcji porcelany 

elektrotechnicznej, zwłaszcza przy mechanicznym wytłaczaniu. Stosowany w przemyśle 

ceramicznym, przy formowaniu wyrobów. 
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14. ŚRODKI ANTYADHEZYJNE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Liczba 

kwasowa 

[mgKOH/g] 

Zastosowanie 

Olej separacyjny 
do asfaltu F 

50,0 >140 -25 - 

Olej separacyjny do asfaltu F służy do sporządzania emulsji na bazie 

wody, stosowanej w celu eliminacji zjawiska przywierania masy 

bitumicznej do powierzchni metalowych maszyn drogowych i samochodów 

transportujących tę masę. Zalecane stężenie emulsji wynosi od 10%  

do 15%.  

Olej separacyjny 
do asfaltu R 

50,0 >140 -10 - 

Olej separacyjny do asfaltu R służy do sporządzania emulsji na bazie 

wody, stosowanej w celu eliminacji zjawiska przywierania masy 
bitumicznej do powierzchni metalowych maszyn drogowych i samochodów 

transportujących tę masę. Zalecane stężenie emulsji wynosi od 10%  

do 15%. 

 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

krzepnięcia 

[°C] 

Liczba 

kwasowa 

[mgKOH/g] 

Zastosowanie 

Olej F-15 35,0 >150 0 - 

Olej F-15 służy do sporządzania emulsji na bazie wody, stosowanej do 

smarowania form przy produkcji gipsowych płyt typu Pro-Monta, oraz 

betonowych elementów budowlanych. 

 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 20°C 
[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Liczba 

kwasowa 

[mgKOH/g] 

Zastosowanie 

Olej do form C-5 3,0÷5,0 >85 - 5 

Olej do form C-5 służy do smarowania form stalowych, drewnianych 

oraz silikonowo-żywicznych, przy produkcji elementów z betonu 

kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do 

powierzchni formy. Stosowany przy produkcji elementów ceramicznych.  



 

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE 

27 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 20°C 

[mm2/s] 

Temperatura 
zapłonu 

[°C] 

Temperatura 
płynięcia 

[°C] 

Liczba 
kwasowa 

[mgKOH/g] 

Zastosowanie 

Olej do form C-9 5,0÷9,0 >85 - 5 

Olej do form C-9 służy do smarowania form stalowych, drewnianych, 

oraz silikonowo-żywicznych przy produkcji elementów z betonu 
kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do 

powierzchni formy. 

Olej do form      
Olej do form FB-KR służy do smarowania form stalowych i drewnianych 

przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania 

przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy, oraz ochrony form 

stalowych przed korozją.  

FB-KR 25 20,0÷30,0 >120  -20 10 

FB-KR 35 30,0÷40,0 >140 -20 10 

Olej do form  
FB-KR 40 R 

35,0÷45,0 

w 40°C 

17,0÷20,0 

>130 -25 - 

Olej FB-KR 40R służy do smarowania form stalowych i drewnianych przy 

produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania 

przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy, oraz ochrony form 

stalowych przed korozją.  

Olej do form  w 40°C    

Olej FB-KM służy do smarowania form stalowych przy produkcji 

elementów z betonu komórkowego w celu przeciwdziałania przywieraniu 

masy betonowej do powierzchni formy. 

FB-KM 46 41,4÷50,6 >200 -10 4 

FB-KM 68 61,2÷74,8 >200 -10 2 

FB-KM 85 80,0÷90,0 >200 -10 4 

FB-KM 100 100,0÷110,0 >200 -10 4 

FB-KM 150 135,0÷165,0 >200 -10 4 

FB-KM 150/2 135,0÷165,0 >200 -10 2 

 



 

OLEJE HARTOWNICZE 

28 

15. OLEJE HARTOWNICZE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Zakres 

temperatur 
pracy 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej hartowniczy:    Hartenol® VG-10 o dużej szybkości hartowania, służy do obróbki cieplnej elementów 

z praktycznie wszystkich gatunków stali. Zapewnia uzyskanie maksymalnych własności 

wytrzymałościowych, przy minimalnych odkształceniach. Hartenol® VG-10 9,0÷11,0 >160 40÷60 

Olej hartowniczy:    

Hartenol® służy do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali.  
Hartenol® 70 19,8÷24,2 >200 40÷80 

Hartenol® 120 36,0÷45,0 >200 110÷130 

Hartenol® 160 198,0÷242,0 >250 160÷180 

Olej hartowniczy:    
Hartenol® 70 S służy do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali. Charakteryzuje się 

zwiększoną szybkością chłodzenia. 
Hartenol® 70 S 19,8÷24,2 >200 80 

Olej hartowniczy:    

Oleje OH-M służą do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali. 
OH-70 M 19,8÷24,2 >180 40÷80 

OH-120 M 41,4÷50,6 >200 110÷130 

OH-160 M 198,0÷242,0 >250 160÷180 
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16. OLEJE DO PROWADNIC ŚLIZGOWYCH 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej do prowadnic 
ślizgowych: 

   

Oleje do prowadnic ślizgowych służą do:  

 smarowania prowadnic ślizgowych obrabiarek bez względu na szybkość posuwu czy obciążenie,  

 układów hydraulicznych do wszystkich typów pomp i silników hydraulicznych, 

 przekładni wszystkich rodzajów pracujących z dużymi prędkościami,  

 smarowania łożysk wrzecion pracujących z bardzo dużymi prędkościami.  

Zalecane są do centralnego systemu smarowania. 

VG-10 9,0÷11,0 >120 -30 

VG-22 19,8÷24,2 >170 -30 

VG-32 28,8÷35,2 >190 -27 

VG-46 41,4÷50,6 >190 -24 

VG-68 61,2÷74,8 >180 -24 

VG-100 90,0÷110,0 >210 -18 

VG-150 135,0÷165,0 >210 -18 

VG-220 198,0÷242,0 >220 -18 
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17. OLEJE MASZYNOWE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej maszynowy:    

Oleje maszynowe L-AN służą do smarowania lekko lub średnio obciążonych części maszyn 
przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni mechanicznych oraz 

innych elementów roboczych). Ze względu na temperaturę krzepnięcia w porze zimowej 

należy je stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się 

w pomieszczeniach ogrzewanych. 

L-AN 10 9,0÷11,0 >130 -10 

L-AN 15 13,5÷16,5 >160 -10 

L-AN 22 19,8÷24,2 >170 -10 

L-AN 32 28,8÷35,2 >170 -10 

L-AN 46 41,4÷50,6 >170 -10 

L-AN 68 61,2÷74,8 >190 -10 

L-AN 100 90,0÷110,0 >200 -10 

Olej 
wrzecionowy: 

   

Oleje Velonaft VG-5 i VG-10 służą do smarowania przelotowego i kąpielowego 
szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyjnych 

elementów. Velonaft VG-5 4,14÷5,06 >120 -20 

Velonaft VG-10 9,0÷11,0 >130 -20 
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18. OLEJE HYDRAULICZNE 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 
w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej hydrauliczny:    

Oleje hydrauliczne L-HL są cieczami roboczymi, służącymi do stosowania 

w średnioobciążonych układach napędu i sterownia hydraulicznego. 

L-HL 15 13,5÷16,5 >150 -33 

L-HL 22 19,8÷24,2 >170 -33 

L-HL 32 28,8÷35,2 >190 -27 

L-HL 46 41,4÷50,6 >190 -24 

L-HL 68 61,2÷74,8 >190 -24 

L-HL 100 90,0÷100,2 >210 -18 

L-HL 150 135,0÷165,0 >210 -12 

Olej hydrauliczny:    

Oleje hydrauliczne HLP są cieczami roboczymi służącymi do stosowania w układach 

hydraulicznych, w których wymagane jest użycie olejów o podwyższonych właściwościach 

przeciwzużyciowych w odniesieniu do olejów klasy L-HL, odpowiadającą nazwie DIN 51524-2. 

HLP 10 9,0÷11,0 >130 -30 

HLP 22 19,8÷24,2 >165 -21 

HLP 32 28,8÷35,2 >190 -18 

HLP 46 41,4÷50,6 >190 -15 

HLP 68 61,2÷74,8 >190 -12 

HLP 100 90,0÷110,0 >210 -12 
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Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 
zapłonu 

[°C] 

Temperatura 
płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej hydrauliczny:    

Oleje hydrauliczne klasy L-HM są cieczami roboczymi, służącymi do stosowania w trudnych 
warunkach eksploatacji, w szczególności, gdy wymagana jest bardzo dobra stabilność 

termiczna oleju oraz jego wysoka odporność na utlenianie. 

L-HM 10 9,0÷11,0 >120 -30 

L-HM 15 13,5÷16,5 >140 -30 

L-HM 22 19,8÷24,2 >160 -30 

L-HM 32 28,8÷35,2 >180 -27 

L-HM 46 41,4÷50,8 >180 -24 

L-HM 68 61,2÷74,8 >180 -24 

L-HM 100 90,0÷110,0 >200 -18 

L-HM 150 135,0÷165,0 >200 -12 

 

Nazwa produktu 
Wskaźnik 

lepkości 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej hydrauliczny: 
L-HV 15 140 >140 -39 

Oleje hydrauliczne L-HV są cieczami roboczymi, służącymi do stosowania w układach 

napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach 

budowlanych, w urządzeniach jednostek pływających i innych, pracujących w warunkach 

dużych różnic temperatur. Charakteryzują się wysokim wskaźnikiem lepkości. 

L-HV 22 140 >160 -36 

L-HV 32 140 >180 -30 

L-HV 46 140 >190 -27 

L-HV 68 140 >190 -24 

L-HV 100 120 >200 -21 

L-HV 150 120 >200 -18 
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Nazwa produktu 
Wskaźnik 
lepkości 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej hydrauliczny:    

Oleje hydrauliczne L-HV/E są cieczami roboczymi, służącymi do stosowania w układach 

napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach 

budowlanych, oraz w urządzeniach jednostek pływających. Nie zawierają związków cynku. 

L-HV/E 15 140 >140 -39 

L-HV/E 22 140 >160 -36 

L-HV/E 32 140 >180 -30 

L-HV/E 46 140 >190 -27 

L-HV/E 68 140 >190 -24 

L-HV/E 100 120 >200 -21 

L-HV/E 150 120 >200 -18 
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19. OLEJE PRZEKŁADNIOWE 

19.1. SAMOCHODOWE 

 

Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 100°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

płynięcia 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej 

przekładniowy 
GL-4 80W/90 

13,5÷24,0 >190 -30 

Wielosezonowy olej przekładniowy GL-4 80W/90 służy do smarowania konwencjonalnych 

skrzyni biegów, przekładni stożkowych i hipoidalnych, w umiarkowanych warunkach 

eksploatacji. 

Olej 
przekładniowy 
GL-5 80W/90 

13,5÷24,0 >190 -30 

Wielosezonowy olej przekładniowy GL-5 80W/90 służy do smarowania przekładni 
hipoidalnych i innych, pracujących w umiarkowanych i ciężkich warunkach, tj.: 

 dużych prędkościach i skokowych obciążeniach,  

 dużych prędkościach i niskim momencie obrotowym,  

 małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym. 

19.2. PRZEMYSŁOWE 

Nazwa produktu 

Lepkość 
kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 

zapłonu 

[°C] 

Temperatura 

pracy 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej 
przekładniowy: 

   

Oleje Transgear do zębatych przekładni przemysłowych, służą do stosowania w przekładniach 

obrabiarek, turbin parowych i gazowych, maszyn walcowniczych, okrętowych oraz innych 

urządzeń, w których jest wymagane użycie oleju o: 

 zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie,  

 dobrych własnościach przeciwkorozyjnych. 

Transgear 68 61,0÷75,0 >200 100 

Transgear 100 90,0÷110,0 >220 100 

Transgear 150 135,0÷165,0 >220 100 

Transgear 220 198,0÷242,0 >220 100 

Transgear 320 288,0÷352,0 >220 100 
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Nazwa produktu 

Lepkość 

kinematyczna 

w 40°C 

[mm2/s] 

Temperatura 
zapłonu 

[°C] 

Temperatura 
pracy 

[°C] 

Zastosowanie 

Olej 
przekładniowy: 

   

Oleje Transgear SP służą do stosowania w przekładniach przemysłowych, w których jest 
wymagane użycie oleju o: 

 wysokiej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie;  

 dobrej stabilności termooksydacyjnej, przy stosowaniu w wyższych temperaturach;  

 dobrych własnościach przeciwkorozyjnych oraz deemulgujących. 

Transgear SP 68 61,0÷75,0 >200 120 

Transgear SP 100 90,0÷110,0 >220 120 

Transgear SP 150 135,0÷165,0 >220 120 

Transgear SP 220 198,0÷242,0 >220 120 

Transgear SP 320 288,0÷352,0 >220 120 

Transgear SP 460 414,0÷506,0 >230 120 

Transgear SP 680 612,0÷748,0 >230 120 
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 ANALIZY LABORATORYJNE  

Rodzaj analizy Norma Rodzaj analizy Norma 

Gęstość – areometrem PN-90/C-04004 Temperatura krzepnięcia PN-55/C-04016 

Gęstość – piknometrem PN-90/C-04004 Temperatura płynięcia PN-83/C-04117 

Korozja Herberta PN-92/M-55789 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym PN-82/C-04008 

Lepkość kinematyczna PN-81/C-04011 Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym PN-EN 22719 

Liczba jodowa PN-82/C-04068 Twardość wody metodą wersenianową PN-72/C-04554 

Liczba kwasowa PN-85/C-04066 
Własności przeciwkorozyjne w roztworze soli 

nieorganicznych 
PN-81/C-04082 

Liczba zmydlenia PN-83/C-04043 
Własności przeciwzużyciowe – średnica skaz kulek 

(40 kG/1h) 
PN-76/C-04147 

Odczyn wyciągu wodnego PN-84/C-04064 
Własności smarne – wskaźnik zużycia pod 
obciążeniem (Indeks Herca) 

PN-76/C-04147 

Odporność oleju na emulgowanie PN-86/C-04065 Własności smarne – wytrzymałość filmu smarowego PN-76/C-04147 

Odporność na korozję PN-85/C-04093 
Własności termokinetyczne olejów hartowniczych 

(krzywe hartowania) 
ISO 9950:1995 

Odporność smarów na wymywanie wodą PN-85/C-04099 Wskaźnik lepkości – obliczenie PN-79/C-040013 

Penetracja smaru w temperaturach minusowych BN-73/C-0536-15 p. 3.5. Wydzielanie oleju ze smaru BN-69/C-0536-11 p. 3.5. 

Penetracja smaru  PN-88/C-04133 Zawartość bakterii i grzybów 
Test Microcount combi  

f-my Schulke & Mayr 

Pomiar pH PN-89/C-04963 Zawartość ciał stałych obcych w olejach PN-58/C-04089 

Popiół siarczanowy PN-82/C-04077 Zawartość koksu PN-85/C-04075 

Pozostałość po spopieleniu PN-82/C-04077 Zawartość wody metodą azeotropową PN-83/C-04523 

Stabilność mechaniczna smaru PN-62/C-04144 Zawartość wody metodą Karla Fischera PN-EN ISO 12937 

Temperatura kroplenia PN-84/C-04139 

Laboratorium: 

Politechnika Krakowska  

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej pok. 629 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 
tel./faks: (012) 632 51 11, tel.: (012) 628 27 24  

laboratorium@naftochem.pl  
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Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Sp. z o.o. 
ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków 

tel. (012) 619 77 41, (012) 619 77 40, fax. (012) 421 59 08 
www.naftochem.pl 

e-mail: naftochem@naftochem.pl 


