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OKS – od ponad 25 lat profesjonalny partner w
zakresie produktów chemiczno-technicznych  

Marka OKS jest synonimem najwyższej jakości

produktów do redukcji tarcia, zużycia i korozji.

Nasze produkty stosowane są we wszystkich tych

technologiach produkcji i serwisowania, w których

klasyczne smary nie spełniają już ich wymogów.

Dostępnych jest ponad 150 produktów.

Opracowane przez inżynierów i techników OKS

produkty są wytwarzane w siedzibie głównej

naszego przedsiębiorstwa w Monachium, pod

ścisłą kontrolą jakościową. Stąd realizowana jest

światowa dystrybucja just-in-time, wspierana

przez zlokalizowane w pobliskim Maisach

nowoczesne centrum logistyki.

Licząca sobie już ponad 25 lat historia sukcesu

OKS w decydujący sposób nacechowana jest

wysoką jakością i niezawodnością naszych

produktów oraz szybką realizacją wymagań

klientów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

Od 2003 firma OKS Spezialschmierstoffe GmbH

jest częścią działającego na skalę światową

przedsiębiorstwa Freudenberg Group, Weinheim,

Germany. Korzystamy z szerokiego zakresu know-

how oraz innowacyjnej siły pionu Freudenberg

Chemical Specialities (FCS) do opracowywania

nowych produktów i pozyskiwania nowych rynków,

aby również w przyszłości zagwarantować

dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa.

OKS – partnerem handlowym
Dystrybucją naszych smarów specjalnych i

chemiczno-technicznych produktów serwisowych

zajmuje się wyłącznie handel techniczny i handel

produktami naftowymi. Konsekwentna strategia

“dystrybucji wyłącznie przez sieć handlową”,

płynna realizacja zleceń oraz nasz bogaty serwis

techniczny czynią z nas preferowanego partnera

dla wymagających klientów na całym świecie.

Warto skorzystać z know-how naszych

specjalistów. Postawcie nam Państwo wyzwanie. 

Posiadamy certyfikację TÜV zgodnie z

DIN ISO 9001:2000.  

JAKOŚĆ “MADE IN GERMANY ”  

DOSTĘPNA NA CAŁYM ŚWIECIE  
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SPIS TREŚCI  

Chemiczno-techniczne materiały
eksplatacyjne firmy OKS zostały opracowane
specjalnie dla sprostania skomplikowanym
wymaganiom prac serwisowych i
montażowych. 

Zarówno w krytycznych warunkach
eksploatacyjnych, takich jak duże obciążenia
lub wysokie temperatury, jak i w agresywnym
otoczeniu, np. ze względu na zapylenie lub
korozję, wydajność naszych materiałów
eksploatacyjnych jest zawsze przekonywująca.  

Pasty

Oleje

Smary

Suche materiały smarujące

Ochrona antykorozyjna

Materiały eksploatacyjne

Środki czyszczące

Urządzenia smarujące

Smary specjalne
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System sterujący OKS
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Produkt  Określenie  Zakresy stosowania  Zakres stosowania

I  DEMONTAŻ  

PAST Y UŁ ATWIAJĄCE MONTAŻ

OKS 200 Pasta montażowa MoS2 Smar montażowy dla operacji nasadzania za pomocą
prasy. Smar do docierania wysoko obciążonych
powierzchni ślizgowych. Zapobiega zużyciu, szarpaniu,
zacieraniu się, szkodom podczas docieraniu oraz
zjawisku pittingu. Smar dla trudnych operacji obróbki
plastycznej. Uniwersalne zastosowanie.  

OKS 220
OKS 221*

Pasta MoS2 Rapid  Smar montażowy dla operacji nasadzania za pomocą
prasy. Smar do docierania wysoko obciążonych
powierzchni ślizgowych. Smar dla trudnych operacji
obróbki plastycznej. Natychmiast skuteczny dzięki
wysokiemu udziałowi MoS2, bez konieczności
wcierania pasty. Wysokiej jakości pasta montażowa.  

OKS 240
OKS 241*

Pasta antyzapiekowa
(pasta miedziana)  

Do montażu połączeń śrubowych, narażonych na
działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych.
Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Umożliwia
uzyskanie optymalnego stosunku pomiędzy
momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem.
Klasyczna pasta przeciw zakleszczaniu się.  

OKS 245 Pasta miedziana
z wysokowydajną
ochroną przeciwkorozyjną  

Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na
działanie wysokich temperatur, wody lub wody
morskiej. 
Zapobiega zapieczeniu i przyrdzewieniu. Pozwala
uniknąć zatarciom podczas montażu. Mocno
przylegająca. Bardzo dobra ochrona przeciwkorozyjna.
Nadaje się do układów hamulcowych.  

OKS 250
OKS 2501*

Biała pasta uniwersalna,
nie zawierająca metali  

Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na
wysokie naciski i temperatury. Optymalny stosunek
momentu dokręcania do osiągalnego naprężenia. Nie
zawiera metali. Bardzo dobra ochrona
przeciwkorozyjna. Uniwersalna pasta do wysokich
temperatur. Dla połączeń ze stali szlachetnej.  

Biała pasta montażowa  Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na
wysokie naciski przy niewielkich prędkościach.
Umożliwia uzyskanie optymalnego stosunku pomiędzy
momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem.
Zapobiega korozji ciernej stali. Nie zawiera metali.
Odporna na wodę.  

OKS 265

OKS 270

Pasta do uchwytów
zaciskowych  

Biała pasta smarowa  

Do powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokie
naciski, drgania i obciążenia udarowe. Optymalny
współczynnik tarcia dla uzyskania wysokich sił
naprężających. Odporne na wodę i środki chłodząco-
smarujące. Zapobiegają korozji ciernej stali. Specjalnie
do uchwytów obrabiarek.  

Trwałe smarowanie powierzchni ślizgowych, narażonych
na wysokie naciski. Niebrudząca alternatywa do smarów
czarnych. Uniwersalna pasta smarowa do powierzchni
ślizgowych, np. w maszynach tekstylnych, pakujących,
biurowych i w urządzeniach gospodarstwa domowego.  

PPaassttyy

OKS 260
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Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Dane techniczne  

PPaassttyy  

czarna
MoS2, grafit 
inne smary w postaci ciał
stałych
Mox-Active
olej syntetyczny
mydło litowe  

Temperatura robocza: -35°C Ý +450°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,09, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 2 400 N
Tarcie gwintu: µ = 0,07  

tubka 50 g
puszka 250 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg  

czarna
MoS2 i inne smary w postaci
ciał stałych
Mox-Active
olej syntetyczny  

Temperatura robocza: -35°C Ý +450°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,05, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 4 200 N
Tarcie gwintu: µ = 0,07  

tubka 50 g
puszka 250 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg
spray 400 ml*  

miedzianobrązowy
proszek miedziany i inne
smary w postaci ciał stałych
olej syntetyczny
zagęszczacz nieorganiczny  

Temperatura robocza: -30°C Ý do +200°C/+1 100°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,12, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 2 800 N
Tarcie gwintu: µ = 0,09  

tubka 10 g
tubka 100 g
puszka do nanoszenia
pędzlem 250 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg; hobok 25 kg
spray 400 ml*  

koloru miedzi
proszek miedziany
dodatki antykorozyjne
olej częściowo syntetyczny
mydło litowe  

Temperatura robocza: -30°C Ý +150°C/+1 100°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,12, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 2 600 N
Tarcie gwintu: µ = 0,15  

puszka do nanoszenia
pędzlem 250 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg  

biały
białe smary w postaci ciał
stałych
Mox-Active
olej syntetyczny
polimocznik  

Temperatura robocza: -40°C Ý +200°C/+1 400°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,08, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 4 000 N
Tarcie gwintu: µ = 0,10  

tubka 10 g
tubka 100 g
puszka do nanoszenia
pędzlem 250 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg; hobok 25 kg
spray 400 ml*  

OKS 250: NSF H2 nr rej. 131379  

kolor jasny
białe smary w postaci ciał
stałych
olej mineralny
mydło litowe  

Temperatura robocza: -25°C Ý +150°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,09, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 2 600 N
Tarcie gwintu: µ = 0,08  

tubka 100 g
puszka 250 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg  

kolor jasny
białe smary w postaci ciał
stałych
dodatki polepszające
przyczepność
olej syntetyczny
mydło litowe  

kolor jasny
PTFE i białe smary w
postaci ciał stałych
olej mineralny
mydło litowe  

Temperatura robocza: -45°C Ý +150°C
Pasowanie wtłaczane: nie dotyczy
Test VKA (siła spawania): 4 200 N
Tarcie gwintu: µ = 0,10  

Temperatura robocza: -25°C Ý +125°C
Pasowanie wtłaczane: µ = 0,14, bez karbowania
Test VKA (siła spawania): 5 000 N
Tarcie gwintu: µ = 0,09  

kartusz 400 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg  

tubka 100 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowaniaZakresy stosowania  

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320  

ISO VG 7
DIN 51 502: C7  

ZAPE WNIAJĄCE NIEZAWODNE SMAROWANIE  

OLEJE Z DODATKAMI WYSOKIEJ JAKOŚCI,

OOlleejjee

OKS 340
OKS 341*

Preparat ochronny do
łańcuchów, mocno
przylegający  

Smar syntetyczny dla elementów maszyn,
narażonych na wysokie naciski lub wpływy
powodujące korozję. O dużej zdolności do pełzania.
Mocno przylegający i odporny na odwirowywanie.
Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Nie
niszczący o-ringów. Nie zawiera rozpuszczalników.
Dla szybkobieżnych łańcuchów.  

OKS 370
OKS 371*

Olej uniwersalny
do stosowania w technice
spożywczej  

Wysokowydajny olej dla elementów maszynowych
z zakresu mechaniki precyzyjnej. Neutralny w smaku
i w zapachu. O dużej zdolności do pełzania. Wypierający
wodę. Rozpuszcza osady brudu i rdzy. Pozwala się
spierać z tkanin. Nadaje się do stosowania w przemyśle
tekstylnym i w przemyśle opakowań.  

OKS 390
OKS 391*

Olej chłodząco-smarujący
dla wszystkich metali  

Do obróbki skrawaniem wszystkich metali. Umożliwia
uzyskanie wysokich prędkości skrawania. Zmniejsza
nakład sił. Zapewnia optymalne powierzchnie
skrawania i wydłuża trwałość narzędzi. Uniwersalne
zastosowanie w warsztatach i przy montażu.  

OKS 450
OKS 451*

Smar do łańcuchów
i smar adhezyjny, 
przeźroczysty  

Do szybkobieżnych łańcuchów i innych elementów
maszyn, narażonych na wysokie naciski lub wpływy
powodujące korozję. O dużej zdolności do pełzania.
Mocno przylegający. Odporny na odwirowywanie.
Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na
wodę. Do smarowania wałków giętkich.  

OKS 600
OKS 601*

Olej uniwersalny  Rzadki olej uniwersalny. O dużej zdolności do
pełzania. Demontaż zardzewiałych części. Dobre
właściwości smarne. Wypiera wilgoć. Zapewnia
czyszczenie i pielęgnację powierzchni metalowych.
Chroni styki elektryczne. Do zastosowań
w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.

OKS 8600
OKS 8601*

OKS 670
OKS 671*

OKS 700
OKS 701*

Olej uniwersalny BIOlogic  

Wysokowydajny olej 
z białymi materiałami

Delikatny olej pielęgnacyjny,
syntetyczny  

Rzadki olej uniwersalny. Ulega biodegradacji. O dużej
zdolności do pełzania. Demontaż zardzewiałych
części. Dobre właściwości smarne. Wypiera wilgoć.
Zapewnia czyszczenie i pielęgnację powierzchni
metalowych. Chroni styki elektryczne. Do zastosowań
w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.

Trwałe smarowanie elementów maszyn narażonych na
wysokie naciski oraz oddziaływanie pyłu lub wilgoci.
Dobra ochrona antykorozyjna. Idealny dla łańcuchów
w zapylonym otoczeniu, np. w systemach
transportowych, maszynach do pakowania i
automatach do napełniania. Olej do łańcuchów
rowerowych.  

Do smarowania i pielęgnacji elementów maszyn
z zakresu mechaniki precyzyjnej. Nie zawiera żywic
i kwasów. Dobre właściwości pełzania. Bardzo dobra
zdolność zwilżania. Nie niszczy tworzyw sztucznych.
Do stosowania w przyrządach pomiarowych,
zamkach, w technice optycznych konstrukcji
precyzyjnych.  

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP X 460  

ISO VG 15
DIN 51 502: CL 15  

ISO VG 22  

ISO VG 7
DIN 51 502: CL E 7  

ISO VG 46
DIN 51 502: CL F 46  

ISO VG 7
DIN 51 502: CL X 7  
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OKS 370: NSF H1 nr rej. 124382
OKS 371: NSF H1 nr rej. 124384
Wg DAB 10  

OOlleejjee  
Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Dane techniczne  

Temperatura robocza: -30°C Ý +200°C
Gęstość (20°C): 0,90 g/ml
Lepkość (40°C): 470 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 2 600 N  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 500 ml*  

brązowo-przeźroczysty
Mox-Active 
środek polepszający
przyczepność
poliizobutylen  

Temperatura robocza: -10°C Ý +180°C
Gęstość (20°C):  0,86 g/ml
Lepkość (40°C): 14 mm2/s  

bezbarwny
olej wazelinowy  

spray z pompką 100 ml
kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 500 ml*  

Temperatura robocza: nie dotyczy
Gęstość (20°C): 0,86 g/ml
Lepkość (40°C): 23 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 3 400 N  

kolor jasny
Mox-Active
olej mineralny  

butelka 250 ml
kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 400 ml*  

Temperatura robocza: -30°C Ý +200°C
Klasa NLGI: nie dotyczy
Wartość DN (dm x n): nie dotyczy
Lepkość oleju bazowego (40°C): 300 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 2 400 N  

brązowo-przezroczysty
Mox-Active 
środek polepszający
przyczepność
poliizobutylen  

puszka do nanoszenia 
pędzlem 500 ml
puszka 1 l
kanister 5 l; kanister 25 l
beczka 200 l
spray 300 ml*
spray 500 ml*  

Temperatura robocza: -30°C Ý +60°C
Test skroplinowy: 194 h przy warstwie o grubości 9 µm
Grubość warstwy: 9 µm  

kolor jasny
olej mineralny  

kolor jasny
estry  

kolor jasny
białe smary w postaci ciał
stałych
Mox-Active
olej mineralny  

kolor jasny
poliizobutylen  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 400 ml*  

Temperatura robocza: -5°C Ý +160°C
Gęstość (20°C): 0,88 g/ml
Lepkość (40°C): 7 mm2/s
Test VKA (siła spawania): nie dotyczy  

Temperatura robocza: -30°C Ý +80°C
Gęstość (20°C): 0,90 g/ml
Lepkość (40°C): 42 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 3 000 N  

Temperatura robocza: -50°C Ý +100°C
Gęstość (20°C): 0,83 g/ml
Lepkość (40°C): 7 mm2/s
Test VKA (siła spawania): nie dotyczy  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 400 ml*  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 400 ml*  

puszka 1 l
kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 100 ml*
spray 400 ml*  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowaniaZakresy stosowania  

SSmmaarryy  

SMARY DO DŁUGOTRWAŁEGO SMAROWANIA DL A

EKSTREMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCH

OKS 400 Uniwersalny i wysokowydajny
smar MoS2

Do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion i przegubów,
poddanych wysokim obciążeniom lub udarom. Tworzy
warstewkę MoS2, zapewniającą pracę awaryjną.
Zmniejsza zużycie. Odporny na starzenie i utlenianie.
Smar wysokociśnieniowy o uniwersalnym zastosowaniu.  

DIN 51 502: KPFK-30  

OKS 402 Wysokowydajny smar
do łożysk tocznych  

Dla elementów maszyn, takich jak łożyska toczne
i ślizgowe, wrzeciona i prowadnice ślizgowe
w normalnych warunkach obciążenia. Zmniejsza
zużycie. Dobra odporność na ciśnienie i wodę. Odporny
na starzenie i utlenianie. Smar uniwersalny.  

OKS 470
OKS 471*

Biały
uniwersalny smar
wysokowydajny
(również do zastosowań
w technice spożywczej)  

Dla wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych,
wrzecion i prowadnic ślizgowych, jeżeli zastosowanie
ciemnych smarów jest niemożliwe. Duża odporność na
naciski. Zmniejsza zużycie. Odporny na starzenie
i utlenianie. Odporny na wodę. Bez zastrzeżeń ze strony
higienicznej.  

OKS 476 Smar uniwersalny
do stosowania w technice
spożywczej  

Dla łożysk tocznych i ślizgowych oraz dla innych
elementów maszyn. Odporny na zimną i ciepłą wodę
oraz na środki dezynfekcyjne i czyszczące. Odporny na
utlenianie. Zmniejsza zużycie. Smar uniwersalny
o wielostronnych zastosowaniach dla techniki
spożywczej.  

OKS 1110
OKS 1111*

Smar silikonowy Multi  Dla armatur, uszczelnień i części z tworzywa
sztucznego. Odporny na media.Bardzo dobrze
tolerowany przez tworzywa sztuczne. Nie wysycha ani
nie przenika międzywarstwowo. Neutralny w smaku
i w zapachu. Mocno przylegający. Smar silikonowy
o uniwersalnym zastosowaniu, również w technice
spożywczej.  

DIN 51 502: K2K-30  

DIN 51 502: KF2K-30  

DIN 51 502: KF2K-20  

DIN 51 502: MSI3S-40  
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Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Dane techniczne  

NSF H1 nr rej. 137619

OKS 1110: NSF H1 nr rej. 124381
KTW / DVGW  

SSmmaarryy

Temperatura robocza: -30°C Ý +120°C
Klasa NLGI: 2
Wartość DN (dm x n): 400 000 mm/min
Lepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 2 000 N  

kartusz 400 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg
beczka 180 kg  

Temperatura robocza: -30°C Ý +120°C
Klasa NLGI: 2
Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/min
Lepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 3 600 N  

tubka 100 g
kartusz 400 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg
beczka 180 kg
zestaw smarowy  

czarna
MoS2
olej mineralny
mydło litowe  

kolor jasny
olej mineralny
mydło litowe  

kolor jasny
białe smary w postaci ciał
stałych
olej mineralny
mydło litowe  

kolor jasny
białe smary w postaci ciał
stałych
olej wazelinowy
kompleksowy ług aluminiowy  

przezroczyste
olej silikonowy
zagęszczacz nieorganiczny  

Temperatura robocza: -30°C Ý +120°C
Klasa NLGI: 2
Wartość DN (dm x n): 300 000 mm/min
Lepkość oleju bazowego (40°C): 108 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 3 800 N  

tubka 100 g
kartusz 400 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg
beczka 180 kg
spray 500 ml*  

Temperatura robocza: -20°C Ý +120°C
Klasa NLGI: 2
Wartość DN (dm x n): 400 000 mm/min
Lepkość oleju bazowego (40°C): 67 mm2/s
Test VKA (siła spawania): 2 200 N  

kartusz 400 g
puszka 1 kg
hobok 5 kg
hobok 25 kg
beczka 180 kg  

Temperatura robocza: -40°C Ý +200°C
Klasa NLGI: 3
Wartość DN (dm x n): nie dotyczy
Lepkość oleju bazowego (40°C): 9 500 mm2/s
Test VKA (siła spawania): nie dotyczy

tubka 10 g
tubka 100 g
kartusz 400 g
puszka 500 g
hobok 5 kg i 25 kg
beczka 180 kg
spray 500 ml*  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowaniaZakresy stosowania  

SSuucchhee mmaatteerriiaałłyy ssmmaarruujjąąccee

SUCHE MATERIAŁY SMARUJĄCE –

ALTERNAT Y WA DL A SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ  

OKS 111 Proszek MoS2,
mikrorozdrobniony  

Smarowanie podczas docierania w połączeniu z olejami
lub smarami. Zmniejsza tarcie i zużycie, również przy
dużych naciskach. Dobre przyleganie, także do
precyzyjnie obrabianych powierzchni. Dla trudnych
operacji obróbki plastycznej. Do wtłaczania łożysk.  

OKS 491 Spray do kół zębatych,
zawiera suche materiały
smarujące

Suche smarowanie wolnoobrotowych, otwartych
napędów zębatych, lin stalowych itp., narażonych na
wysokie naciski lub czynniki powodujące korozję, takie
jak wpływy atmosferyczne. Zmniejsza tarcie i zużycie.
Zapobiega przyleganiu pyłu i brudu.  

OKS 511 Lakier ślizgowy MoS2,
szybkoschnący  

Suche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przy
długich okresach przestoju w zapylonym otoczeniu
i przy niskich prędkościach poślizgu. Smarowanie
podczas docierania w połączeniu z olejami lub
smarami. Zapewnia właściwości pracy awaryjnej.
Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.  

OKS 571 Lakier ślizgowy PTFE  Suche smarowanie powierzchni ślizgowych z różnych
materiałów przy niewielkich naciskach, niskich
prędkościach i w zapylonym otoczeniu. Bezbarwna,
niebrudząca warstwa ślizgowa i oddzielająca.
Zapobiega korozji ciernej. Schnięcie w temperaturze
pomieszczenia.  
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Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Dane techniczne  

SSuucchhee mmaatteerriiaałłyy ssmmaarruujjąąccee

Temperatura robocza: -185°C Ý +450°C
(do +1 100°C w próżni, do +1 300°C w gazie ochronnym)
Test pasowania wtłaczanego: nie dotyczy
Współczynnik tarcia gwintu: nie dotyczy
Wielkość cząstek: 3,0 – 4,0 µm, maks. 15 µm  

spray 400 ml  czarna
MoS2

czarna
grafit
żywice naturalne
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: -30°C Ý +100°C
Klasa NLGI: nie dotyczy
Wartość DN (dm x n): nie dotyczy
Lepkość oleju bazowego (40°C): nie dotyczy
Test VKA (siła spawania): nie dotyczy  

spray 500 ml  

czarna
MoS2, inne smary w postaci
ciał stałych
organiczny środek wiążący
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: -180°C Ý +450°C
Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,07, bez
nierównomiernego poślizgu
Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,07  

spray 400 ml  

kolor jasny
PTFE
organiczny środek wiążący
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: -180°C Ý +260°C
Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,07, bez
nierównomiernego poślizgu
Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,10  

spray 400 ml  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowaniaZakresy stosowania  

KONSERWACJI W TRAKCIE SKŁADOWANIA I  WYSYŁKI

OCHRONA ANT YKOROZYJNA DO NIEZAWODNEJ

OOcchhrroonnaa aannttyykkoorroozzyyjjnnaa  

OKS 2100
OKS 2101*

Warstwa ochronna dla metali  Tymczasowa warstwa ochrony antykorozyjnej na bazie
woskowej do składowania i wysyłki części maszyn
o metalicznych powierzchniach. Nadaje się dla
wszystkich stref klimatycznych. Przezroczysta warstwa,
odporna na dotykanie. Łatwa w usuwaniu. Produkt
dobrze tolerowany przez inne smary.

OKS 2300
OKS 2301*

Ochrona form  Tymczasowa warstwa ochrony antykorozyjnej podczas
składowania i do wysyłki części maszyn o metalicznych
powierzchniach. Zielone zabarwienie dla kontroli.
Nadaje się dla wszystkich stref klimatycznych.
Wypierający wodę. Łatwa w usuwaniu. Dobra tolerancja
ze samarami.  

OKS 2511 Ochrona cynkowa  Katodowa ochrona antykorozyjna na bazie czystego
proszku cynkowego, przeznaczona dla metali
żelaznych. Do ulepszania cynkowanych powierzchni.
Również jako podkład adhezyjny dla powłok
lakierniczych. Szybkoschnąca. Do zastosowania
w konstrukcjach stalowych oraz w technice
klimatyzacyjnej.  

OKS 2521 Błyszczący cynk  Dekoracyjna ochrona antykorozyjna na bazie proszku
cynkowego i aluminiowego, przeznaczona dla metali
żelaznych. Do ulepszania powierzchni, cynkowanych
ogniowo. Z możliwością spawania przez tę powłokę.
Odporna na ścieranie i podatna na lakierowanie.
Szybkoschnąca.  

OKS 2531 Metaliczne aluminium  Dekoracyjna ochrona antykorozyjna na bazie proszku
aluminiowego, przeznaczona dla metali żelaznych. Do
ulepszania powierzchni, cynkowanych ogniowo.
Z możliwością spawania przez tę powłokę.
Szybkoschnąca. Odporna na ścieranie. Chroni układy
wydechowe w pojazdach. Optymalna w połączeniu
z OKS 2511.  

OKS 2541 Ochrona dla stali szlachetnej  Odporna warstwa ochronna i dekoracyjna
z pigmentami ze stali szlachetnej, nadająca się dla
wszystkich materiałów. Mocno przylegająca. Odporna
na uderzenia, ścieranie i zadrapania. Szybkoschnąca.
Optymalna w połączeniu z OKS 2511.  
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Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Dane techniczne  

OOcchhrroonnaa aannttyykkoorroozzyyjjnnaa  

Temperatura robocza: -40°C Ý +70°C
Test odporności na słoną mgłę: 1 000 h przy warstwie
o grubości 50 µm
Grubość warstwy: ok. 10 µm przy jednokrotnym
zastosowaniu  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 500 ml*  

kolor jasny
wosk syntetyczny
dodatki antykorozyjne
rozpuszczalnik  

zielona
wosk syntetyczny
dodatki antykorozyjne
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: -40°C Ý +70°C
Test odporności na słoną mgłę: >1 000 h przy warstwie
o grubości 10 µm
Grubość warstwy: ok. 10 µm przy jednokrotnym
zastosowaniu  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 500 ml*  

matowo szary
czysty cynk w proszku
mieszanina żywic
syntetycznych
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: do +490°C
Test odporności na słoną mgłę: 480 h przy warstwie
o grubości 50 µm
Grubość warstwy: ok. 20 µm przy jednokrotnym
natryśnięciu  

spray 500 ml  

koloru aluminium
czyste aluminium, czysty
cynk w proszku
mieszanina żywic
syntetycznych
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: do +240°C
Test odporności na słoną mgłę: 240 h przy warstwie
o grubości 80 – 100 µm
Grubość warstwy: ok. 20 µm przy jednokrotnym
natryśnięciu  

spray 500 ml  

koloru aluminium,
błyszczący
czyste aluminium w proszku
mieszanina żywic
syntetycznych
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: -50°C Ý +180°C
(krótkotrwale do +800°C)
Test odporności na słoną mgłę: 480 h przy grubości
warstwy 50 µm
Grubość warstwy: ok. 10 µm przy jednokrotnym
natryśnięciu  

spray 500 ml  

metalicznie-błyszczący
proszek stali szlachetnej
żywica akrylowa
rozpuszczalnik  

Temperatura robocza: do +100°C
Test odporności na słoną mgłę: 72 h przy grubości
warstwy 50 µm
Grubość warstwy: ok. 20 µm przy jednokrotnym
natryśnięciu  

spray 500 ml  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowaniaZakresy stosowania  

MMaatteerriiaałłyy eekkssppllooaattaaccyyjjnnee

OKS 90 Pasta do zabezpieczania
gwintów  

Pasta do zabezpieczania połączeń gwintowych przed
odkręcaniem. Odporna na drgania. Możliwość
zastosowania również w przypadku uszlachetnianych
powierzchni, stali szlachetnej i innych pasywnych
materiałów, np. tworzyw sztucznych.
Średniowytrzymała, umożliwiająca przez to
nieniszczący demontaż. Uniwersalne zastosowanie.  

OKS 611 Środek do usuwania rdzy z
MoS2  

Do nieniszczącego demontażu zakleszczonych lub
zardzewiałych części maszyn. Bardzo dobre
właściwości pełzania. Wypiera wilgoć. Dobre
właściwości smarne dzięki MoS2 Uniwersalny preparat
do usuwania rdzy do zastosowań w przemyśle,
warsztacie i przy majsterkowaniu:  

OKS 621 (F)Rost Breaker Nieniszczący demontaż zakleszczonych lub
zardzewiałych części maszyn. Kruszenie warstw rdzy
przez schłodzenie do -40°C. Penetracja oleju
w mikropęknięciach. Szybkodziałający preparat do
usuwania rdzy do zastosowań w przemyśle, warsztacie
i przy majsterkowaniu:  

OKS 640
OKS 641*

OKS 1360
OKS 1361*

OKS 1501

Olej konserwujący  

Silikonowe środki
antyadhezyjne  

Środek antyadhezyjny, nie
zawierający silikonu  

Do demontażu, smarowania i pielęgnacji elementów
maszyn i powierzchni metali. Dobre działanie
czyszczące. Tymczasowa ochrona przed korozją.
Wypiera wilgoć. Do zastosowań w przemyśle,
warsztacie i przy majsterkowaniu:  

Środek antyadhezyjny i smarujący do przeróbki tworzyw
sztucznych. Chemicznie neutralny. Nie zawiera
rozpuszczalników. Bezbarwny. Wypierający wodę.
Pomoc do wciągania profili gumowych. Smarowanie
krawędzi tnących. (OKS 1361: pielęgnacja i impregnacja
powierzchni tworzyw sztucznych i tekstyliów.)  

Nie zawierający silikonu środek antyadhezyjny do
spawania łukowego i spawania w osłonie gazów
obojętnych. Zapobiega przywieraniu rozprysków ze
spawania. Zwiększa trwałość palnika. Bardzo
skuteczny środek antyadhezyjny dla form przy
przeróbce tworzyw sztucznych. Uniwersalny spray do
spawania na bazie rozpuszczalnika.  

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DL A

BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU

OKS 1600
OKS 1601*

Środek antyadhezyjny do
spawania,
koncentrat na bazie wodnej  

Nieszkodliwy dla środowiska środek antyadhezyjny na
bazie wodnej do spawania łukowego i spawania
w osłonie gazów obojętnych. Zapobiega przywieraniu
rozprysków ze spawania. Zwiększa trwałość palnika.
Pozwala się usuwać bez pozostałości. Uniwersalny
koncentrat środka antyadhezyjnego do spawania, nie
zawierający silikonu.  

OKS 2701 Spray chłodzący  Szybkie chłodzenie małych powierzchni i części do 
-45°C. Symulacja warunków rozruchu silników
samochodowych w niskich temperaturach. Pozwala na
wyszukiwanie przerw, powodowanych wpływami
temperaturowymi. Chroni sąsiadujące obszary podczas
lutowania i spawania. Łatwiejszy montaż połączeń
wtłaczanych.  
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Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Wskazówki na temat zastosowania  

OKS 1360: BAM nr dziennika 
II-77/00, 21.02.00
OKS 1361: NSF H1 nr rej. 129481  

MMaatteerriiaałłyy eekkssppllooaattaaccyyjjnnee

Łatwy w obchodzeniu się, gdyż komponenty
w mikrokapsułkach są aktywowane dopiero podczas
skręcania. Początek utwardzani w temperaturze
pomieszczenia po ok. 5 minutach od chwili montażu.
Nadaje się dla wszystkich gwintów od M5. 
Temperatura robocza: -60°C Ý +150°C.   

tubka 10 g
tubka 50 g  

czerwony
etyioakrylan
mikrokapsułki
przyspieszacz i utwardzacz  

szary
MoS2
olej mineralny  

Dla uzyskania optymalnego działania należy
mechanicznie oczyścić odpowiednie miejsca. Natryskać
w dużej ilości i pozostawić na chwilę do działania.
W razie potrzeby powtórzyć operację. 
Temperatura robocza: -30°C Ý +50°C.  

spray 400 ml  

kolor jasny
olej mineralny
rozpuszczalnik  

Przed użyciem usunąć zgrubne zanieczyszczenia. 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszkę. Natryskać
z odległości 10 – 15 cm i pozostawić na ok. 1 – 2 minuty. 
W razie potrzeby powtórzyć operację. 
Temperatura robocza: -10°C Ý +40°C.  

spray 400 ml  

żółtawo-przezroczysty
olej mineralny
rozpuszczalnik  

kolor jasny
olej silikonowy  

kolor jasny
naturalny olej smarowy
rozpuszczalnik  

Przed użyciem usunąć zgrubne zanieczyszczenia.
Natryskać dużą ilość produktu i pozwolić mu działać
w zależności od stopnia przywarcia i wymaganej
głębokości penetracji. W razie potrzeby powtórzyć
operację. Temperatura robocza: -50°C Ý +80°C.  

Dla uzyskania optymalnego działania należy oczyścić
powierzchnie mechanicznie oraz za pomocą OKS 2610 /
OKS 2611. Produkt należy nanosić lub natryskiwać
równomiernie cienką warstwą, unikając nadmiarów. 
Temperatura robocza: -50°C Ý +200°C.  

Dla uzyskania optymalnego działania należy oczyścić
powierzchnie mechanicznie oraz za pomocą OKS 2611.
Równomiernie spryskać obszar zastosowania cienką
warstwą z odległości 20 – 30 cm. Możliwość łatwego
usuwania bez pozostałości przed następnymi
operacjami roboczymi, takimi jak lakierowanie lub
metalizowanie.  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 400 ml*  

puszka 1 l
kanister 5 l
kanister 25 l
spray 500 ml*  

spray 400 ml  

Dla uzyskania optymalnego działania należy oczyścić
powierzchnie mechanicznie oraz za pomocą OKS 2610/
OKS 2611. W zależności od zastosowania zmieszać
koncentrat z wodą w stosunku do 1 : 5 i równomiernie
nanosić lub w przypadku wariantu do natryskiwania
spryskać powierzchnię z odległości 20 – 30 cm.

kanister 5 l
kanister 25 l
spray 500 ml*  

kolor jasny
naturalny olej smarowy
woda  

bezbarwny
gazy czynne lub gazy pędne  

Natryskiwanie chłodzonych części aż do osiągnięcia
wymaganej temperatury. Nie stosować pod napięciem
i trzymać z dala od źródeł ognia. OKS 2701 paruje
szybko i bez pozostałości.  

spray 400 ml  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowania

MMaatteerriiaałłyy eekkssppllooaattaaccyyjjnnee
Zakresy stosowania  

OKS 2721 Sprężone powietrze w
aerozolu

Usuwanie luźnych cząstek brudu w niedostępnych
miejscach. Sucha mieszanina gazów pod ciśnieniem,
nie zawierająca oleju. Paruje szybko i bez pozostałości.
Do prac konserwacyjnych przy instalacjach
elektronicznych, urządzeniach mechaniki precyzyjnej,
urządzeniach optycznych oraz wszelkiego rodzaju
maszynach biurowych.  

OKS 2800
OKS 2801*

Preparat do wykrywania
nieszczelności  

Wykrywanie nieszczelności w znajdujących się pod
ciśnieniem przewodach, armaturach i zbiornikach.
Powstawanie pęcherzy sygnalizuje wypływ gazu.
Uniwersalne zastosowanie. Nietrujący. Nadaje się do
stosowania w instalacjach sprężonego powietrza,
tlenu i gazu oraz w maszynach chłodniczych.  

OKS 2810
OKS 2811*

Preparat do wykrywania
nieszczelności, odporny na
zamarzanie  

Wykrywanie nieszczelności w znajdujących się pod
ciśnieniem przewodach, armaturach i zbiornikach do 
-15°C. 
Powstawanie pęcherzy sygnalizuje wypływ gazu.
Uniwersalne zastosowanie. Nietrujący. Nadaje się do
stosowania w instalacjach sprężonego powietrza, tlenu
i gazu oraz w maszynach chłodniczych.  

OKS 2901 Tuning pasów  Zwiększa siłę ciągu pasa. Zapobiega poślizgowi.
Chroni pas przed wysychaniem i zużyciem. Wydłuża
żywotność. Zapobiega piszczeniu. Uniwersalne
zastosowanie dla wszystkich pasów klinowych,
okrągłych i płaskich.   

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DL A

BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU
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MMaatteerriiaałłyy eekkssppllooaattaaccyyjjnnee
Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Wskazówki na temat zastosowania  

Dopuszczenie wg DIN DVGW
Znak kontrolny NG 5170AO0659*  

Dopuszczenie wg DIN DVGW
Znak kontrolny NG 5170BL0103*  

bezbarwny
gazy czynne lub gazy
pędne  

Natryskiwanie powierzchni w krótkich odstępach czasu
z odległości ok. 10 cm. Nie wstrząsać puszki przed
użyciem i przy natryskiwaniu trzymać pionowo. Nie
stosować pod napięciem i trzymać z dala od źródeł
ognia.   

spray 400 ml  

bezbarwny
substancje czynne
ochrona antykorozyjna
woda  

Pokrywanie badanego miejsca za pomocą systemu Air
Spray lub pędzla albo przez natryskiwanie. Powstawanie
pęcherzyków sygnalizuje nieszczelność. Chronić przed
mrozem. Po zastosowaniu na przewodach
poliamidowych produkt spłukać na zakończenie wodą.
Temperatura robocza: do +80°C.  

kanister 5 l
kanister 25 l
spray 400 ml*  

bezbarwny
substancje czynne
ochrona antykorozyjna
woda  

Pokrywanie badanego miejsca za pomocą rozpylacza
ręcznego, pędzla lub przez natryskiwanie. Powstawanie
pęcherzyków sygnalizuje nieszczelność. Po
zastosowaniu na przewodach poliamidowych spłukać na
zakończenie wodą. 
Temperatura robocza: -15°C Ý do +80°C.  

kanister 5 l
spray 400 ml*  

bezbarwny
dodatki polepszające
przyczepność
rozpuszczalnik  

Dla uzyskania optymalnego przylegania należy oczyścić
pas mechanicznie oraz za pomocą OKS 2611.
Równomiernie spryskać pas. Przed uruchomieniem
pozwolić działać preparatowi przez 30 minut. W razie
potrzeby powtórzyć operację. Przed zastosowaniem
sprawdzić nieszkodliwość dla tworzywa sztucznego.
Temperatura robocza: do +80°C.  

spray 400 ml  
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Produkt  Określenie  Zakres stosowaniaZakresy stosowania  

ŚŚrrooddkkii cczzyysszzcczząąccee  

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO DOKŁ ADNEGO USUWANIA

ZANIECZYSZCZEŃ I  POZOSTAŁOŚCI SMARÓW  

OKS 2610
OKS 2611*

Uniwersalne środki
czyszczące  

Do części maszyn i powierzchni z oleistymi i tłustymi
zanieczyszczeniami. Paruje szybko i bez pozostałości.
Wysoka wydajność czyszczenia. Krótkotrwała ochrona
antykorozyjna dzięki dodatkom VCI. Bez schładzania.
Środek czyszczący do miejsc szlifowania i klejenia.  

OKS 2621 Środek czyszczący do
styków  

Do usuwania zanieczyszczeń, mogących powodować
prądy upływu. Nie spływa dzięki szybkiemu
parowaniu. Nie zawiera węglowodorów chlorowanych.
Do czyszczenia np. rozdzielnic, przełączników,
przekaźników, potencjometrów, złączy wtykowych,
styków przesuwnych i śrubowych.  

OKS 2650 Przemysłowy środek
czyszczący BIOlogic,
koncentrat na bazie wodnej  

Wodny środek czyszczący do usuwania
zanieczyszczeń, zawierających dużo oleju, smaru lub
sadzy. Ulega biodegradacji. Dobre właściwości
oddzielania. Nie uszkadza wrażliwych powierzchni.
Uniwersalne zastosowanie w przemyśle, warsztatach
i technice spożywczej.  

OKS 2661 Środki do szybkiego
czyszczenia  

Dla części maszyn i powierzchni z oleistymi i tłustymi
zanieczyszczeniami. Paruje szybko i bez pozostałości.
Wysoka wydajność czyszczenia. Idealny do
przygotowywania spoin klejowych i do czyszczenia
miejsc smarowania. Środki czyszczące do hamulców.  
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NSF A1 nr rej. 129003
Certyfikat jakości LGA  

Właściwości / dopuszczenia  Opakowanie  Skład  Wskazówki na temat zastosowania  

ŚŚrrooddkkii cczzyysszzcczząąccee  

Z nadmiarem powlec czyszczone powierzchnie wzgl.
spryskać je z bliskiej odległości i ewentualnie przetrzeć
powierzchnię szmatami. Następnie pozwolić wyschnąć
w temperaturze pomieszczenia przez ok. 1 minutę.
Przed zastosowaniem na powierzchniach z tworzyw
sztucznych i powierzchniach lakierowanych sprawdzić
ich odporność.  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l
spray 500 ml*  

bezbarwny
dodatki
mieszanina
rozpuszczalników  

bezbarwny
mieszanina
rozpuszczalników  

Przed zastosowaniem wyłączyć napięcie i odprowadzić
ładunki elektrostatyczne. Natryskiwać aż do osiągnięcia
wymaganej czystości. Ze względu na różnorodność
tworzyw sztucznych, znajdujących zastosowanie
w elektrotechnice należy przed zastosowaniem
sprawdzić odpowiednią odporność.  

spray 400 ml  

czerwonawy
środki powierzchniowo-
czynne
woda  

Zależnie od stopnia zabrudzenia można rozcieńczać
wodą w stosunku 1: 5 do 1:40. Natryskiwać i po krótkim
czasie działania spłukać wodą lub wytrzeć. Nadaje się
do urządzeń wysokociśnieniowych i myjek parowych.
Przed zastosowaniem sprawdzić nieszkodliwość dla
powierzchni.  

kanister 5 l
kanister 25 l
beczka 200 l  

bezbarwny
mieszanina
rozpuszczalników  

Z nadmiarem spryskać czyszczone powierzchnie
z bliskiej odległości i ewentualnie przetrzeć
powierzchnię szmatami. Następnie pozwolić wyschnąć
w temperaturze pomieszczenia przez ok. 1 minutę.
Przed zastosowaniem na powierzchniach z tworzyw
sztucznych i powierzchniach lakierowanych sprawdzić
ich odporność.  

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

46mm

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

OKS 3750

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

33mm

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

Napęd akumulatorowy  

Łatwy montaż w miejscu smarowania  

Smary specjalne firmy OKS  

Rozwiązania dla przemysłowych
zastosowań 

URZĄDZENIA SMARUJĄCE DL A

ZASTOSOWAŃ PRAKT YCZNYCH  

System OKS Airspray
Praktyczny system natryskiwania zapobiega powstawaniu odpadów i obniża koszty. Mała inwestycja

w ochronę środowiska, która amortyzuje się już po ok. 10 napełnianiach. Trwałe wykonanie dla ostrych

warunków codziennego zastosowania w warsztacie i zakładzie. Produkty OKS, oznaczone piktogramem

Airspray, mogą być stosowane w systemie Airspray.

Smarownica ręczna
Praktyczna smarownica ręczna do pewnej i ekonomicznej aplikacji smarów. Dzięki przemyślanej

konstrukcji i trwałemu wykonaniu wytrzymuje ona najtrudniejsze warunki praktyczne. Dostępna

oddzielnie lub w zestawie do smarowania (20 kartuszy OKS 400 lub OKS 470 włącznie z jedną

smarownicą ręczną).

Sprayboy 
Razem z puszką aerozolu Sprayboy staje się idealnym narzędziem do rozpylania. Umożliwia on łatwą i nie

męczącą manipulację oraz dokładne i kontrolowane dozowanie rozpylonej mgiełki. (Pasuje do

wszystkich standardowych puszek aerozolowych OKS powyżej 300 ml pojemności. Nie stosować

w połączeniu z puszką Airspray)

Smary specjalne wraz z systemem automatycznego dosmarowywania
ChronoLube to idealna kombinacja smarów specjalnych OKS ze smarownicą elektromechaniczną.

Dzięki temu zapewnione jest automatyczne zasilanie miejsc smarowania olejem i smarami.

W wymaganym dozowaniu, we właściwym terminie – bez nadmiaru lub niedomiaru smarowania.

Wystarczy zamontować ChronoLube Drive wraz z odpowiednim kartuszem ChronoLube na miejscu

smarowania i ustawić okres dozowania (1/3/6/12 miesięcy) odpowiednio do indywidualnych wymagań.

Standardowo system ChronoLube dostępny jest ze smaramiOKS 420, OKS 422 i OKS 479 oraz

olejami OKS 352 i OKS 3760. Inne środki smarne są dostępne z systemem ChronoLube na zapytanie.  
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Smary specjalne do stosowania
w przemyśle spożywczym

Firma OKS opracowuje specjalne smary,

przeznaczone zwłaszcza dla wysokich wymagań

higienicznych w technice spożywczej. Można je

stosować we wszystkich tych obszarach,

w których człowiek mógłby mieć pośrednio

kontakt ze smarem. Sięga to daleko poza

przemysł spożywczy i przemysł napojów.

Typowymi użytkownikami są między innymi:

Producenci opakowań artykułów spożywczych

Producenci maszyn i instalacji dla branży

spożywczej

Operatorzy central logistyki artykułów

spożywczych

Producenci AGD, takich jak piekarniki, 

lodówki itp.

Producenci wyrobów, stosowanych

w gospodarstwach domowych

Przemysł zabawek

Przemysł farmaceutyczny

Smary specjalne dla indywidualnych
wymagań

Opracowywanie rozwiązań smarowych,

dopasowanych do wymagań klientów,

dokonywane w ścisłej współpracy z naszymi

partnerami handlowymi to jedna

z charakterystycznych cech naszego

przedsiębiorstwa. W naszym laboratorium pracują

eksperci z różnych branż, korzystając

z najnowocześniejszych urządzeń i systemów

kontrolnych, aby zmodyfikować lub opracować 

od nowa produkty dla specjalnych przypadków

zastosowań. 

Prosimy skontaktować się z nami.  

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DL A

ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH  

Kartusze ChronoLube są łatwe do

wymiany dzięki możliwości ich

odkręcenia i przykręcenia nowego

kartusza  
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POJĘCIA SPECJALIST YCZNE  

DIN 51502
Celem tej normy jest jednolite

znakowanie smarów standardowych

w oparciu o system liter kodowych

i prostych symboli graficznych.

Oznakowanie dotyczy między innymi

rodzaju smaru, jego lepkości,

konsystencji oraz temperatury

użytkowania. Możliwości znakowania

smarów specjalnych wg DIN 51502 są

jednak ograniczone.

Wartość DN
Wartość DN lub współczynnik obrotów

jest empiryczną wartością orientacyjną,

która informuje do jakiej maksymalnej

prędkości obrotowej smar może być

stosowany w łożysku tocznym. Wartość

DN bazuje zasadniczo na średniej

średnicy łożyska (D+d)/2, zależy jednak

w bardzo dużym stopniu od typu danego

łożyska wzgl. konstrukcji łożyska.

Konsystencja
W przypadku smarów stałych

konsystencja stanowi parametr

wytrzymałości. Wg DIN 2137 jest ona

mierzona jako głębokość penetracji przez

znormalizowany stożek. Klasyfikacja wg

NLGI (DIN 51818) sięga od bardzo

miękkich (klasa 000) do bardzo twardych

(klasa 6). Standardowe smary stałe

odpowiadają z reguły klasie NLGI 2.

MoX-Active
Zawarty w smarach MoX-Active

(zarejestrowany znak towarowy OKS)

umożliwia wygładzenie chropowatych

powierzchni metali, powodując w ten

sposób bardzo skuteczne trybologicznie

uszlachetnienie powierzchni. Znacznie

skraca to okresy docierania oraz

poważnie redukuje tarcie i zużycie.

Klasyfikacja NSF
Smary, które mają strukturę zgodną

z uznaną na całym świecie pozytywną 

listą amerykańskiej Food and Drug

Administration (FDA), są publikowane

pod numerem rejestracyjnym NSF po

przeprowadzeniu odpowiednich badań

przez National Sanitation Foundation.

Klasyfikacja H1 oznacza przy tym smary,

które można stosować, gdy kontakt

z żywnością nie może zostać wykluczony

technicznie. Klasyfikacja H2 obowiązuje

dla smarów, które można stosować, gdy

kontakt z żywnością jest wykluczony

technicznie.

Temperatura kroplenia
Temperatura kroplenia oznacza

w przypadku smaru stałego tę

temperaturę, przy której zagęszczacz

smaru nie jest już w stanie wiązać oleju

bazowego i smar zgodnie z warunkami

badania DIN 2176 wypływa przez otwór

smarowniczki.

Lepkość
Lepkość określa właściwość cieczy,

polegającą na powodowanie oporu 

dla przepływu na skutek tarcia

wewnętrznego w cieczy. Najważniejszym

czynnikiem wpływu na lepkość jest

temperatura. Wraz ze wzrostem

temperatury spada lepkość i na odwrót.

Podział na klasy lepkości przebiega wg

DIN 51519. Im większa ta liczba, tym

bardziej lepka jest ciecz.

Test VKA
Aparat czterokulkowy jest przyrządem

pomiarowym dla smarów, który znajduje

zastosowanie przy dużych naciskach

jednostkowych na powierzchnię

w obszarze tarcia półpłynnego. Wg

DIN 51350 VKA składa się z wirującej kuli

ruchowej, podpartej na trzech kulach

nieruchomych. Podczas badania

maksymalnej zdolności przejmowania

obciążenia przez smar na kulę kontrolną

wywierana jest siła kontrolna, która ulega

stopniowemu zwiększaniu. Aż na skutek

ciepła tarcia nastąpi zespawanie systemu

czterech kul. W innym teście VKA

wyznaczany jest współczynnik zużycia

smaru w zdefiniowanych warunkach

testowych (siła kontrolna, prędkość,

czas).
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Właściwości  

Łożyska ślizgowe  

Łożyska toczne  

Wysokie
temperatury  

Łańcuchy  

Łożyska
przegubowe  

Dźwignie  

Prowadnice
ślizgowe  

Systemy prowadnic
liniowych  

Wrzeciona  

Połączenia
gwintowe  

Uchwyty zaciskowe  

Środki do usuwania
rdzy  

Uszczelki  

Armatury  

Połączenia
wtłaczane  

Obróbka
plastyczna  

Wały klinowe  

Hamulce  

Wałki rozrządu  

Sprężyny  

Nieszkodliwe dla
środowiska  

Wpływ wody  

Wpływy
amosferyczne  

Obciążenie
naciskiem  

Dla techniki
spożywczej  

Można natryskiwać
za pomocą Airspray  

Elektrotechnika/
elektronika  

Wysokie prędkości  

Wpływ chemikaliów  

Ochrona
przeciwkorozyjna  

Nieszkodliwość dla
tworzyw sztucznych  

Nieszkodliwe na
stanowisku pracy  

Niskie
temperatury  

Oddziaływanie
długoterminowe  

Przekładnia
ślimakowa  

Narzędzia tnące  

Zamknięta
przekładnia  

Narzędzia
pomiarowe  

Otwarte
przekładnie  

Mechanika
precyzyjna  

Zawiasy  

Liny stalowe  

Instalacje
hydrauliczne  

Zapobieganie
przyleganiu – technika
tworzyw sztucznych  

Zapobieganie
przyleganiu – technika
spawalnicza  

Czyszczenie  

Styki elektryczne  

Ochładzanie  

Odpylanie  

Poszukiwanie
nieszczelności  

Napędy pasowe  

Offshore  

Składowanie,
wysyłka  

Konstrukcje stalowe  

Przeróbka blachy  

Zabezpieczenie
śruby  

PPaassttyy

OOlleejjee

SSmmaarryy

SSuucchhee mmaatteerriiaałłyy ssmmaarruujjąąccee

OOcchhrroonnaa aannttyykkoorroozzyyjjnnaa

MMaatteerriiaałłyy eekkssppllooaattaaccyyjjnnee

OKS – LEGENDA

Zakresy stosowania  



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Triebstr. 9, D-80993 München

Postfach 50 04 66

D-80974 München

Tel. +49 (0) 89 14 98 92-0

Faks +49 (0) 89 14 19 219

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com
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Ponad 150 produktów najwyższej
wydajności z jednej ręki

Pasty ułatwiające montaż i demontaż

Oleje z wysokiej jakości dodatkami,

zapewniające niezawodne smarowanie

Smary do trwałego smarowania w

krytycznych warunkach eksploatacyjnych

Suche materiały smarujące –

alternatywa dla specjalnych zastosowań

Ochrona antykorozyjna do niezawodnej

konserwacji w trakcie składowania i wysyłki

Materiały eksploatacyjne dla bieżącego

utrzymywania w stanie sprawności

Środki czyszczące do dokładnego

usuwania zanieczyszczeń i pozostałości

smarów

Prosimy zasięgnąć naszej porady,

oczywiście również w razie występowania

bardzo indywidualnych wymagań.     

DORADZTWO I  DYSTRYBUCJA     

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym poziomem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i
doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie
wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować
w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność
naszych produktów dla określonego zastosowania przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla
konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ograniczone jest zawsze do dostawy wolnego od
wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się
możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody następcze. PPrrzzeedd
zzaassttoossoowwaanniieemm pprroodduukkttuu nnaalleeżżyy pprrzzeepprroowwaaddzziićć wwłłaassnnee pprróóbbyy.. Nie przejmuje się odpowiedzialności za błędy ortograficzne,
pisarskie i rachunkowe oraz za błędne tłumaczenia. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu.

® = zarejestrowany znak towarowy
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