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OPRACOVANIE KOVOV

P R IEMYSELNÉ MAZIVÁ
VODOU MIEŠATEĽNÉ chladiaco-mazacie kvapaliny

PROTIKORÓZNA OCHRANA KOVOV

ECOCOOL 68 CF3
Obrábacia kvapalina s nízkym obsahom minerálnych olejov. Tvorí mikroemulziu.
Na univerzálne použitie pre všetky materiály okrem Aero zliatin. Ma zníženú spotrebu
koncentrátu a vynikajúcu ochranu proti korózii.
ECOCOOL ALUSTAR BF
Chladiaco mazacia kvapalina bez obsahu bóru, zmes minerálneho a esterového oleja
s vynikajúcou účinnosťou (mazivosť a rezný výkon) a dlhou dobou použiteľnosti.
Univerzálna kvapalina pre obrábanie hliníka, neželezných zliatin ako aj vysoko
legovaných ocelí. Spája minimálnu pH hodnotu s maximálnou ochranou proti korózii.
ECOCOOL 2520
Univerzálna kvapalina na opracovanie liatiny, ocele, legovaných ocelí, nerezu
a farebných kovov vrátane čistej medi s výbornou protikoróznou ochranou. Je vhodná
i na náročné obrábacie operácie.
ECOCOOL AERO 200 BF
Obrábacia kvapalina pre použitie v leteckom a jadrovom priemysle s výbornou
protikoróznou ochranou. Vysoká kvalita zlepšuje jeho životnosť a zaisťuje vysoký
výkon. Používa sa pre obrábanie ocelí, spracovanie vysoko legovaných materiálov
a hliníkovej zliatiny, vrátane titánovej zliatiny. Je vhodný aj pre obrábanie žltých kovov.

ANTICORIT DFG
Penetračný olej s obsahom pevného maziva MoS2 .
Rozpúšťa korózne produkty.
ANTICORIT RPC 5000
Ochranný antikorózny koncentrát v zmesi s benzínom, izoparafínom
alebo olejom k okamžitému použitiu.
Určené pre ochranu všetkých kovov, majú vynikajúcu schopnosť zabrániť korózii
vznikajúcej z potu rúk.
ANTICORIT DFW 8301
Je vodu vytesňujúca kvapalina na protikoróznu ochranu najnovšej generácie.
Nové zloženie výrazne zlepšuje účinnosť výrobku.
Jeho hlavnou prednosťou je veľmi dobrá kompatibilita s väčšinou materiálov.
Je mimoriadne vhodný pre použitie v galvanizovniach pre operácie sušenia
a protikoróznej ochrany.
ANTICORIT MKR 5, ANTICORIT MKR 10
Vodou miešateľný ochranný antikorózny koncentrát s veľmi dobrou
emulgovateľnosťou a vysokou stabilitou emulzie i pri vysokom elektrolytickom
zaťažení. Vytvára veľmi tenký, olejovitý, nelepivý a netvrdnúci film. Vhodný
na konzerváciu holých a fosfátovaných povrchových plôch.

OPRACOVANIE KOVOV

VODOU NEMIEŠATEĽNÉ chladiaco-mazacie kvapaliny
EKOCUT 2-32
Bezchlórové neemulgujúce oleje určené hlavne pre rezné obrábanie ocele, liatiny,
zliatin medi a hliníka pri veľkých okamžitých zaťaženiach a obrábacích rýchlostiach.
EKOCUT 6-15
Viacúčelový olej určený pre obrábanie (možno použiť i ako mazací olej pri
racionalizácii olejového hospodárstva), nízkohmlový rezný olej s obsahom
vysokorafinovaných olejov v kombinácii bezchlórových EP aditív a polárnych
zlepšovačov mazivosti. Vysokoúčinný olej pre obrábanie ťažko a extrémne ťažko
obrobiteľných materiálov pri hĺbkovom vŕtaní a rezaní závitov.
ECOCUT 715 LE
Nízkohmlový bezchlórový rezný olej obsahujúci vysoké percento bezchórových EP
aditív a polárnych zlepšovačov mazivosti. Určený najmä pre preťahovanie (ale aj
hlboké vŕtanie, rezanie závitov a pod.) ťažko a extrémne ťažko obrobiteľné materiály
kde sú požadované nízkoviskózne, vysokoaktívne rezné oleje.
ECOCOOL R-2030 MB
Obrábacia kvapalina na báze minerálneho oleja určená k obrábaniu ocelí, liatiny
a zliatin hliníka. Neobsahuje chlór, síru, fosfor a ľahko nitrozovateľné amíny. Má
schválenie MERCEDES BENZ.
RENOLIN MR1 VG5
Vhodnou mazanostnou prísadou dosahuje výborné výsledky pri mazaní
vysokootáčkových vretien s klzným uložením, zvlášť v brúskach.

LOŽISKOVÉ OLEJE
LOŽISKOVÝ OLEJ 22, 32, 46, 68
Rafinované ropné oleje obsahujúce antioxidačné prísady určené pre dlhodobé
a krátkodobé náplne mazacích sústav strojov.
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P R I E M YSELNÉ MAZIVÁ

OLEJE NA KLZNÉ VEDENIA
RENEP CGLP 32, RENEP CGLP 68, RENEP CGLP 220
Špeciálne rafináty s prísadami na zlepšenie mazacieho filmu a zníženie trenia,
ako aj na zvýšenie tlakovej znášanlivosti.
Chránia pred koróziou, zabraňujú trhavému pohybu.
Moderná receptúra, optimálna znášanlivosť s mnohými chadiaco-mazacími
kvapalinami.

HYDRAULICKÉ OLEJE
RENOLIN HM 32, 46, 68 (HLP)
Hydraulické oleje spĺňajúce výkonnostnú triedu HM podľa medzinárodných noriem
a špecifikácií.
RENOLIN HV 32, 46, 68 (HVLP)
Hydraulické oleje spĺňajúce výkonnostnú triedu HV podľa medzinárodných noriem
a špecifikácií. Vyznačujú sa nízkou závislosťou viskozity na teplote a sú preto vhodné
najmä pre vysokotlakové mechanizmy mobilných strojov.
RENOLIN MR rada
Univerzálne mazacie a hydraulické oleje s prísadami na zvýšenie oxidačnej a tepelnej
stability s vynikajúcou protikoróznou ochranou, detergujúce a disperzujúce. Typický
produkt pre riešenie problémov. Hydraulické oleje HLPD
RENOLIN MR MC rada
Univerzálne mazacie a hydraulické oleje na báze MC - základových olejov, majú
vysoký viskozitný index, strihovo stabilné, detergujúce a disperzujúce, umožňujú
predĺženie intervalu výmeny olejov, rieši problémy zvlášť pri použití v obrábacích
strojoch. Hydraulické oleje HVLPD.

www.stap-tn.sk
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P R IEMYSELNÉ MAZIVÁ
PLASTICKÉ MAZIVÁ

P R I E M YSELNÉ MAZIVÁ
MAZIVÁ A OLEJE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

RENOLIT MP
Viacúčelové plastické mazivo s EP prísadami. Použiteľné v rozsahu teplôt -40 °C
do 120 °C. Spĺňa špecifikáciu Mercedes - Benz č. 267.0.
RENOLIT EP - 1, 2, 3
Viacúčelové plastické mazivá s vynikajúcou odolnosťou prudkým rázom, dobrými
vysokotlakovými vlastnosťami, antikoróznou ochranou a vynikajúcou odolnosťou voči
oxidácii. Majú zvýšenú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
RENOLIT DURAPLEX EP 1, 2, 3
Špeciálne plastické mazivo pre trvalé mazanie valivých a klzných ložísk
v prevádzkových teplotách -30 °C až +160 °C.
RENOLIT LZR 000
Tekuté plastické mazivo pre centrálne mazanie vozidiel, prevody prídavných zariadení
v komunálnej oblasti podľa predpisov výrobcov. Použiteľné v teplotnom rozsahu
-40 °C do +120 °C. Schválený: MB 264, Lincoln, WILLY VOGEL, MAN 283 Li-P 00/000,
DEUTSCHE TECALEMIT, BDL-6838.00

APLIKÁCIA

Ložiská - valivé

Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a korózií.
Viacúčelové vápenaté komplexné plastické mazivo vhodné pre ložiská
v extrémnych podmienkach a/alebo pri vysokých rýchlostiach.

Extrémny tlak

Ložiská - valivé

Ťažké prevádzkové
podmienky

Pre prevádzkové teploty do +200 °C (krátkodobo do +220 °C).

Ložiská - valivé

Pre prevádzkové teploty do +300 °C.
Výborná odolnosť voči agresívnym chemikáliam.

Ložiská - valivé

Pre prevádzkové teploty do -50 °C.

Vysoká teplota

Reťaze
Dopravníky

RENOLIN CLPF
Špeciálne ropné rafináty s vysokou odolnosťou voči starnutiu, s obsahom MoS2
a synergicky pôsobiacou kombináciou vysokotlakových prísad. Určené pre vysoko
zaťažené prevody, hlavne pri nepriaznivom zábere zubov, taktiež pre miesta s vysokým
merným, prípadne rázovým zaťažením.

Nízka teplota

Priamy kontakt
s potravinami
- rôzne aplikácie
Prevody uzatvorené
Čelné
So šikmými zubami
Kuželové
Šnekové

Prevody otvorené
Hydraulické systémy

(aj mazania rozvodov
stlačeného vzduchu)

Údržbové spreje

Vynikajúca priľnavosť ku kovovým povrchom a odolnosť voči vode.
Pre prevádzkové teploty do -50 °C.
Výborná vzlínavosť.
Vysokoteplotný olej pre mazanie reťazí v pekárňach (do +240 °C ).
Olej pre mazanie reťazí pri extrémnych teplotách (do +300 °C ).
Registrované 3H syntetické kvapaliny pre priamy kontakt
s potravinami. Použitie ako absorpčný olej pri výrobe jedlého
oleja - zlepšené odstránenie hexanu.
Registrované 3H biele minerálne oleje pre priamy kontakt
s potravinami.
Výborná schopnosť odolávať zaťaženiam v širokom rozsahu aplikácií.
Špeciálne oleje pre šnekové prevody, zlepšená účinnosť prevodu.
Výborná priľnavosť - obmedzuje únik z prevodoviek.
Vhodné ako univerzálne prevodové oleje.
Výborná priľnavosť a odolnosť voči vode.
Dlhá životnosť oleja, výborná filtrovateľnosť zaručujúca čistotu
systému a dlhšiu životnosť zariadenia.
Plne kompatibilné so súčasťami systému pre ľahký prechod.
Vynikajúca výkonnosť a filtrovateľnosť pre životnosť zariadenia.
Vhodné ako univerzálne hydraulické oleje.

Vzlínavé mazivo
pre všeobecné použitie
Silikónový olej
Viacúčelové mazivo

Uľahčuje rozoberanie zadrených povrchov, zabraňuje korózií a zadieraniu.
Pre rýchle mazanie suchým filmom na pásoch dopravníkov a pod.
Výborné mazacie vlastnosti a dobrá ochrana proti korózií.

Klzné plochy,
kĺby a čapy

Ochrana silno zaťažovaných alebo pomaly sa otáčajúcich ložísk.
Vápenaté komplexné plastické mazivo pre vynikajúcu ochranu proti korózií.

Vývevy
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Výborná odolnosť voči vode. Vápenaté komplexné plastické
mazivo pre ochranu silno zaťažovaných alebo pomaly sa
pohybujúcich ložísk.

Ložiská - valivé

RIVOLTA S.K.D 4002
Mechanicky a teplotne stabilné mazivo odolné voči vode pre vysoko zaťažené
guličkové, valčekové a ihlové ložiská v rozsahu prevádzkových teplôt -50 °C do 220 °C.
Pri profesionálnom použití nepredstavuje zdravotné žiadne riziko pre pracovníkov.

RENOLIN CLP
Výkonné prevodové oleje ktoré sa vyznačujú vysokou tlakovou zaťažiteľnosťou
a účinnou ochranou pred opotrebovaním. Majú priaznivú závislosť viskozity na teplote
a priaznivé chovanie za nízkych teplôt. Dobrá antikorózna ochrana ocelí a farebných
kovov a odolnosť voči starnutiu, odstraňujú vibrácie vďaka povrchovo aktívnym
prísadám.

PRÍNOS
Viacúčelové mazivo pre bežne zaťažované ložiská.
Dobrá priľnavosť a odolnosť voči vode.

Bežné zaťaženie

Extrémne vysoká teplota

PREVODOVÉ OLEJE

PRODUKT

Ložiská - valivé

RENOLIT LX PEP 2
Špeciálne plastické mazivo na báze litneho komplexného mydla pre dlhodobé mazanie
s ochranou proti korózii, mechanicky a tepelne vysoko zaťažiteľné, zvlášť vhodné
pre ložiskové jednotky (HUB - Unit) vozidiel v teplotnom rozsahu -30 °C do +150 °C.
Schválené normou MB 265.1

GLEITMO 160 neu
Deliacia pasta s obsahom kovových častíc zabezpečuje prevádzkovanie maziva aj pri
vysokých teplotách a zaručuje vysokú oddeľovaciu schopnosť. Po odparení oleja pri
teplote cca +200 °C sa vytvorí účinný film odolný do 1100 °C. Použitie pre mazanie
skrutkových spojov, čapov, závesov a spojok, hlavne pre skrutkové spoje v spaľovacích
motoroch.

SYMBOL

www.stap-tn.sk

Predĺžené intervaly výmeny, dobré nízkoteplotné vlastnosti, výborná
ochrana proti opotrebeniu.
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M OT OROVÉ OLEJE

D O P L N KOV Ý S O R T I MENT / SLUŽBY
ČISTIACE PROSTRIEDKY

XTL technológia je novinka firmy FUCHS, ponúka jedinečné výhody:

RIVOLTA M.T.X. 60 forte
Uhľovodíkové čistiace prostriedky vo vode nerozpustné, veľmi účinné pri
odstraňovaní húževnatých nečistôt.

• lepšie správanie pri studenom štarte
- až o 55% kratšie doby preolejovania olejom
- až o 35% kratšie doby štartovania
• nižšia spotreba oleja
- až o 18% menej
• zlepšená stabilita voči starnutiu
• nižšie opotrebovanie
- o 38% nižší nárast viskozity
• vyššia výkonnosť
• vyššia prevádzková bezpečnosť počas celého intervalu výmeny oleja
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30
Motorový olej pre úžitkové vozidlá. Špeciálne vyvinutý pre vozidlá s úpravou výfukových
plynov a turbokompresorom.
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40
Motorový olej pre úžitkové vozidlá. Má veľmi dobré štartovanie za nízkych teplôt,
odolnosť voči starnutiu, nízku spotrebu oleja a možnosť predĺžených servisných
intervalov.
TITAN GT1 SAE 0W-20
Motorový olej pre osobné automobily. Špeciálne vyvinutý na športovú jazdu
a maximálny výkon. Extrémne šetriaci palivo.
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30
Motorový olej pre osobné automobily. Špeciálne vyvinutý pre vozidlá BMW,
Mercedes-Benz a VW s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom.
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30
Motorový olej pre osobné automobily. Určený pre moderné osobné automobily a ľahké
dodávkové vozidlá s predĺženými servisnými intervalmi.
TITAN GT1 SAE 5W-40
Motorový olej pre osobné automobily. Špeciálne vyvinutý pre vozidlá s úpravou
výfukových plynov a turbokompresorom.

PREVODOVÉ OLEJE PRE AUTOMOBILY
TITAN SUPERGEAR 80W-90
Vysokovýkonný prevodový olej pre predĺžené intervaly výmeny.
TITAN SINTOPOID LS 75W-90
Prvotriedny syntetický multifunkčný prevodový olej. Vhodný pre nápravy, rozdeľovacie
prevodovky s uzávierkou diferenciálu ako aj bez uzávierky diferenciálu.
KVAPALINY PRE AUTOMATICKÉ PREVODOVKY (ATF)
Vysoko výkonné kvapaliny pre automatické prevodovky spĺňajúce schválenia DEXRON
2 - DEXRON 6.

PRODUKTY PRE SPRACOVANIE PLASTOV

MOTOROVÉ OLEJE s XTL technológiou

RIVOLTA A.C.S. 3
Univerzálny rýchlo schnúci čistiaci spray pre odstraňovanie olejových, mastných
a iných zostatkov z kovových povrchov.
RIVOLTA S.F.R.
Špeciálny čistič foriem, účinne odstraňuje usadeniny polymérov, živíc a zostatky
olejov. Odporúčaný pre použitie pri čistení foriem, nástrojov, vstrekovacích lisov
a vytlačovacích strojov.
RIVOLTA B.S.E.
Čistiaci prostriedok na vodnej báze, bezpečný odstraňovač korózie.
RIVOLTA K.S.P. 305
Protikorózny spray vhodný pre ochranu plastikárskych foriem.
NET´EMPREINTE AEROSOL
Použitie na čistenie foriem na plast.
ČISTIČ BŔZD
Rýchlo a dôkladne čistí a odstraňuje mastnoty z brzdových, spojkových obložení
a prevodových mechanizmov.

ČISTENIE A ODSTRAŇOVANIE NEČISTÔT
PERLIT
Granulát absorbujúci unikajúce ropné látky na báze prírodnej suroviny. Použitie
na odstránenie ropnými produktami znečistených plôch a zariadení.
ABSORPČNÉ TEXTÍLIE
Absorpčné rohože, koberce a utierky urýchľujú odvod nečistôt a tým ľahšie čistia.
SOLAGEL
Čistiaca pasta na ruky, účinná a dermatologicky testovaná pri odstránení hrubých
nečistôt z pokožky.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA, PORADENSTVO A SERVIS
Dovoz tovaru k zákazníkovi (tovar na sklade do 24/48 hodín).
Odborné poradenstvo pri výbere vhodného produktu
pre použitie s podporou centra (FUCHS OIL Corp.).
Vodou miešateľné chladiaco-mazacie kvapaliny
v pravidelnom periodickom cykle.
Meranie pH a kontrola koncentrácie emulzie.
Sledovanie cudzorodých látok v emulzii.
Výber, dodanie, montáž a servis prídavných technických zariadení.
Marketingová podpora sortimentu u zákazníkov.
Individuálny a špecializovaný prístup k riešeniu konkrétnych potrieb zákazníka.
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Chemical Process Management

CPM
STAP TN s. r. o.
Zastúpenie FUCHS OIL Corp.
Bratislavská 17, 911 05 Trenčín
tel./fax: 032/640 29 26
e-mail: stap1@stonline.sk
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