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Na ďalších stranách nájdete stručnú informáciu o doplnkovom sortimente od spoločností patriacich do skupiny FUCHS.
Mazivá RIVOLTA na reťaze a laná
S.K.D. 16

Čistiace a mazacie oleje.

S.K.D. 55/170/2000

Priľnavé mazivá na reťaze.

S.K.D. 3000

Mimoriadne priľnavé mazivo na rýchlobežné reťaze.

S.K.D. 240

Vysokoteplotný olej na reťaze kompatibilný s lakmi.

S.K.M. 17/41/46/56/3010

Ekologické oleje na reťaze na rôzne oblasti použitia.

RIVOLTA plastické mazivá
S.K.D. 3400

Mazivo s dlhou životnosťou na vodiace plochy (klzné vedenia) a otvorené prevody.

S.K.D. 3501

Vysokorýchlostné mazivo.

S.K.D. 3602

Vysoko zaťažiteľné, výkonné mazivo bez obsahu pevných mazív na vysoko zaťažené ozubené vence prevodov.

S.K.D. 3800

Biologicky rozložiteľné mazivo na výhybky.

S.K.D. 3802

Ekologické, biologicky rozložiteľné EP-mazivo s dlhou životnosťou.

S.K.D. 3817

Ekologické mazivo na ložiská turbín s vysokou technickou účinnosťou.

S.K.D. 4002

Vysokoteplotné, vysokovýkonné mazivo na klzné a valivé ložiská.

S.K.D. 5001/5002

Mazivá pre najvyššie teploty odolné voči agresívnemu prostrediu. Na mazanie ložísk v miestach,
kde teploty dosahujú medzné hodnoty.

Čistiace prostriedky na elektroniku
S.L.X. Super, S.L.X. Top

Vysokovýkonné čistiace prípravky na všetky elektrické zariadenia, prístroje a motory.

S.L.X. 500, S.L.X. 1000

Bezpečné čistiace prípravky na všetky elektrické zariadenia a prístroje. Môžu byť používané
za prevádzky a pod prúdom.

S.L.X. Rapid

Sprej na rýchle čistenie elektrických zariadení a prístrojov.

W.S.X.

Ochrana proti vlhkosti elektrických prístrojov (nie je vhodný pre počítače a tzv. „milivolt – kontakty“).

O.C.X.

Rozpúšťadlo  oxidov na odstránenie porúch na elektrických kontaktoch.

Uhľovodíkové čistiace prostriedky
M.T.X. / M.T.X.
160/100/60/60 forte

Séria čistiacich prostriedkov.
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Čistiace prostriedky na vodnej báze
B.R.X. 501/611
B.R.X. 624/637/648/659

Alkalické čistiace prostriedky na všetky priemyslové aplikácie.

B.W.R. 210/210 phosphatfrei

Mierne alkalické čistiace prostriedky.

B.S.E.

Bezpečný odstraňovač korózie.

B.N.L. 848

Neutrálny čistiaci prostriedok.

Špeciálne čistiace prostriedky
S.R.K.

Vysoko účinný koncentrát čistiaceho prostriedku. Špeciálne na predbežné čistenie
elektrických a  dieselových motorov, výmenníkov tepla, olejových chladičov.

S.F.R.

Špeciálny čistič foriem. Účinne odstraňuje usadeniny polymérov, živíc a zvyšky olejov. Tento produkt nachádza
použitie pri čistení foriem, nástrojov, vstrekovacích lisov a vytlačovacích strojov.

S.K.E.

Špeciálny odstraňovač lepidiel.

A.C.S.

Čistiaci sprej na odstraňovanie zvyškov lepidiel a tesnení zo všetkých druhov kovových povrchov.

A.C.S. 3

Univerzálny, rýchlo schnúci čistiaci sprej na odstraňovanie olejových, mastných a iných
zvyškov z kovových povrchov.

Protikorózna ochrana
K.S.P. / K.S.P. 130

Protikorózna  ochrana s veľmi tenkým, takmer suchým filmom.

K.S.P. 240

Protikoróznych olej na dočasnú konzerváciu.

K.S.P. 305

Protikorózny  sprej vhodný napr. na ochranu plastových foriem.

K.S.P. 312

Protikorózny sprej voskový.

K.S.P. 317

Protikorózny vosk na dočasnú konzerváciu.

K.S.P. 325

Protikorózny vosk na dlhodobú konzerváciu.

Špeciálne údržbárske výrobky RIVOLTA
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T.R.S. / T.R.S. Plus

Vzlínavé a jemné mazacie oleje na uvoľnenie, mazanie, ochranu a prevádzkovú ochranu.

T.F.L. 10

Multifunkčný olej s obsahom PTFE.

T.F.L. 90

Syntetická prísada s obsahom PTFE do mazacích olejov.

G.W.F.

Prostriedok proti zadieraniu a na mazanie – pri opravách, montážach  a údržbe.

W.A.P.

Všestranne využiteľná, svetlá, vysokovýkonná mazacia pasta.

S.K.S. 40

Univerzálny rezný olej – bez obsahu chlóru.

S.K.S. 48

Univerzálny rezný olej – bez obsahu chlóru na najťažšie obrábacie operácie.

S.I.L.

Silikónový olej v spreji.
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Mazacie kvapaliny
STABYLAN – rad

Mazivá na reťaze pre teploty do +150°C, mazivá na reťaze pre extrémne teploty, ekologické mazacie kvapaliny
na reťaze.

CEDRACON – rad

Mazacie kvapaliny na laná, na reťaze.

KOMPRANOL – rad

Mazacie oleje pre nástroje pracujúce so stlačeným vzduchom.

TRAMLUB – rad

Mazacie kvapaliny využívané na mazanie v železničnej doprave.

ONTROPEEN – rad

Špeciálne syntetické mazacie kvapaliny pre náročné aplikácie používané napr. v chemickom priemysle na mazanie
prevodoviek a armatúr pri výrobe kyslíka.

Priľnavé mazivá
CEPLATTYN – rad

Priľnavé mazivá s obsahom i bez obsahu grafitu alebo iných pevných mazív používaných na mazanie veľkých
a/alebo otvorených prevodov, ozubníc, klzných plôch, reťazí a pod., ktoré sa využívajú v cementárňach, v priemysle
ťažby a spracovania kameňa a v energetike. K dispozícii sú aj ekologické verzie. Schválenia od popredných výrobcov
zariadení.

Plastické mazivá
LAGERMEISTER – rad
STABYL – rad
URETHYN – rad

Špeciálne mazivá pre široké spektrum aplikácií vhodné aj pre extrémne teplotné podmienky a tlakové zaťaženie.

Mazacie pasty a plastické mazivá
GLEITMO – rad

Špeciálne mazivá s obsahom i bez obsahu grafitu alebo iných pevných mazív používaných ako mazacie a montážne
pasty v rôznych oblastiach priemyslu, napr. v chémii, hutníctve, energetike a pod. Niektoré sú vhodné aj pre
aplikácie pri vysokých teplotách až do +1200°C.

Klzné filmy a laky
GLEITMO – rad

Špeciálne kvapaliny na báze vody alebo rozpúšťadiel používané na tvorbu klzných filmov a lakov. K dispozícii sú
schválenia od popredných výrobcov v automobilovom priemysle.

Prípravky pre údržbu
FEROFORM – rad

Penetračné oleje a rozpúšťadlá hrdze používané na uvoľňovanie zahrdzavených spojov K dispozícii sú aj ekologické
verzie.

DECORDYN – rad

Rôzne protikorózne prípravky.

METALBLANC – rad

Priemyselné čistiace prostriedky používané na čistenie rôznych, najmä kovových povrchov.
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WISURA – rad
OPTA – rad

Špičkové mazacie kvapaliny a oleje určené na trieskové a beztrieskové tvárnenie železných a neželezných kovov
prinášajúce zvýšenie kvality opracovaného povrchu, zníženie výrobných nákladov ako aj minimálne zaťaženie
životného prostredia.

Produkty uvedené v tomto katalógu sú iba časťou
kompletného sortimentu spoločnosti FUCHS.
Naši špecialisti Vám ochotne odporučia špeciálne výrobky spĺňajúce
Vaše špecifické požiadavky a to aj pre najnáročnejšie aplikácie.
Kontakty sú na zadnej strane tohto katalógu.
Vaše poznámky:

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú na báze skúseností a know-how firmy FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH, ktoré boli získané počas vývoja a výroby mazív a reprezentujú súčasný stav. Na aplikačné vlastnosti našich výrobkov môžu vplývať rozličné faktory, najmä konkrétne použitie, metóda aplikácie, prevádzkové podmienky, ošetrovanie,
možná kontaminácia a pod. Z týchto dôvodov nie je možné všeobecné prehlásenie o funkčnosti našich výrobkov. Informácie poskytnuté v tomto technickom liste predstavujú
všeobecné právne nezáväzný návod. Nevyjadrujú záruku vlastností a vhodnosti produktu pre každú aplikáciu.
Naša spoločnosť preto odporúča, konzultovať s našimi aplikačnými inžiniermi podmienky použitia a kritéria účinností výrobku pred tým ako je výrobok použitý. Odporúčame aby
užívateľ zodpovedne otestoval funkčnú vhodnosť výrobku na jeho aplikačné podmienky s príslušnou profesionálnou starostlivosťou.
Naše výrobky sú kontinuálne zlepšované a preto si vyhradzujeme právo zmeniť náš výrobok resp., výrobný program, výrobné procesy ako aj parametre v našich technických informáciách bez predchádzajúceho upozornenia. Zverejnením novej technickej informácie predchádzajúce vydanie strácajú platnosť.
Všetky formy publikovania a reprodukcie nie sú možné bez povolenia našej spoločnosti.
© FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH. Všetky práva vyhradené. Vydanie 12/2014

34

