			

OKS 2610/2611*
Produto de limpeza universal
Para peças de máquinas e superfícies com sujidade oleosa
ou gordurosa. Evapora rapidamente sem deixar resíduos. Elevada força de limpeza. Protecção de curta duração contra a
corrosão graças a aditivos da VCI. Nenhuma subrefrigeração.
Para limpeza de pontos de lubrificação e de colagem.

OKS 3750/3751*
Lubrificante adesivo com PTFE
Óleo lubrificante com PTFE.
Tempos de serviço longos graças a uma elevada estabilidade
térmica e resistência à oxidação. Muito boa protecção contra
o desgaste. Elevada capacidade de absorção de pressão. Bem
aderente. Resistente a vapor de água e a produtos de limpeza
e de desinfecção alcalinos e ácidos. Sabor e odor neutros.

Um só fabricante –
Mais de 150 produtos de alta eficiência
	Pastas para fácil montagem e desmontagem
	Óleos com aditivos altamente eficientes para uma
lubrificação de confiança
	Massas para lubrificação de longa duração em
condições de serviço críticas
	Lubrificantes secos – a alternativa para
aplicações especiais
	Protecção contra a corrosão para uma conservação
segura durante o armazenamento e a expedição
	Produtos de manutenção para a conservação corrente
	Produtos de limpeza para remover a fundo a sujidade
e restos de lubrificante

www.oks-germany.com

Outros produtos OKS

451

O óleo totalmente sintético
para correntes de alta velocidade e elementos de máquinas

	Consulte-nos, mesmo no caso de necessidades muito
específicas.
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Tel. +49 (0) 8142 3051-500
Fax +49 (0) 8142 3051-599
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
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OKS 640/641*
Óleo de manutenção
Para a desmontagem, lubrificação e conservação de elementos de máquinas e superfícies de metal. Bom efeito de limpeza. Protecção temporária contra a corrosão. Repelência de
humidade. Para a indústria, a oficina e hobbies.

*Versão em spray

Consultadoria e Vendas

For a world in motion

OKS 451 Lubrificante para correntes

e lubrificante adesivo

Lubrificantes especiais
Produtos de manutenção

			

451

O óleo totalmente sintético para correntes de
alta velocidade e elementos de máquinas
Utilização
Para correntes de alta velocidade e outros
elementos de máquinas sujeitos a pressões
elevadas ou a influências corrosivas. Para a
lubrificação de accionamentos flexíveis.
Características
Extremamente fluente
Fortemente aderente
Não salta
Muito boa protecção contra o desgaste
Resistente à água
Aplicação
Correntes

Alavancas

Dobradiças

Chumaceiras
articuladas

Guias de deslize

Vedações

Cabos de arame

OKS 451
Spray de 300 ml
Spray de 500 ml

www.oks-germany.com

Eixos de cunha

Características/Autorizações
Influência
atmosférica

Temperaturas
elevadas

Protecção contra
a corrosão

Influência da água

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320

Exemplos de aplicação

Lubrificação das correntes
de empilhadores de garfo

Dados técnicos
Temperatura de utilização: -30°C  +200°C
Viscosidade base do óleo (40°C): 300 mm2/s
Ensaio de máquina de quatro esferas (carga): 2.400 N
Composição
Castanho transparente
Mox-Active
Intensificador da aderência
Poliisobutileno

Lubrificação de correntes
de transporte da indústria
do papel e de embalagens

Pode ser adquirido ainda como OKS 450
Lata de pincel de 500 ml
Lata de 1 l
Recipiente de 5 l
Recipiente de 25 l
Bidão de 200 l

As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim
como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade
das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem dar indicações de utilização,
não sendo igualmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos
nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características
dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de
garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto sobressalente sem defeitos ou, se tal
não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos,
sobretudo os de responsabilidade por danos resultantes de falhas. Antes de utilizar é necessário realizar
os seus próprios ensaios. Não se assume qualquer responsabilidade por erros de escrita, ortográficos,
de cálculo e de tradução. Reservadas alterações que representem progressos.
® = Marca registada

Lubrificação das correntes
de sistemas de transporte e de paletagem

