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Viac ako 100 rokov ponúkame efektívne
riešenia pre priemyselné mazanie

COGELSA je nezávislá spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába a predáva
high-tech mazivá podľa najnáročnejších európskych noriem
s maximálnym ohľadom na životné prostredie a spoločenskú
zodpovednosť.
Spoločnosť bola založená pred viac ako 100 rokmi a nachádza sa
v oblasti španielskej Barcelony.
Počas všetkých týchto rokov spoločnosť nazhromaždila rozsiahle
skúsenosti v rôznych oblastiach priemyselných aplikácií a úzko
spolupracuje s niekoľkými dodávateľmi aditív a výskumnými ústavmi
s cieľom informovať o najnovších chemických technológiách
a trendoch na trhu. Táto spolupráca a vlastné know-how umožňujú
tímom R + D formulovať špeciálne mazivá tak, aby vyhovovali
súčasným požiadavkám zákazníkov.
COGELSA prostredníctvom svojej rozsiahlej distribučnej siete je
zastúpená vo viac ako 40 krajinách po celom svete, od Ázie po
Európu, sever Afriky a Latinskú Ameriku.
COGELSA ponúka technický servis na vysokej úrovni ako poradenstvo
v súvislosti s produktom, ktorý sa má používať. Môžeme Vám tiež
pomôcť monitorovať kvalitu výkonu produktu pomocou periodickej
laboratórnej analýzy, ktorá umožňuje dlhý životný cyklus.
Naše výrobky dodávame hlavným nadnárodným spoločnostiam, ktoré
majú najvyššie požiadavky na stabilitu a výkon produktov. Budeme
radi, ak sa staneme vašim technickým partnerom a pomôžeme rásť
vášmu podnikaniu, aby ste sa vy a váš tím mohli sústrediť na vašu
ponuku s pridanou hodnotou.

Nechajte nás postarať sa o vaše priemyselné kvapaliny!
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PRIEMYSELNÉ
OLEJE
VIACÚČELOVÉ OLEJE

PRODUKT

ULTRA
ULTRAMFMF
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/ 100
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/ 220

ULTRA
ULTRAATOX
ATOX

32 32
/ 46/ 46
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/ 100
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ULTRASYNT
ULTRASYNTATOX
ATOX

32 32
/ 46/ 46
/ 68/ 68
/ 100
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/ 100
/ 150
/ 220
/ 320
/ 460
/ 680

ULTRA
ULTRAVBA
VBA

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

10 / 22 / 32 / 46 / 68
10 / 22 / 32 / 46 / 68
100 / 150 / 220
100 / 150 / 220

Oleje na mazanie ložísk, hydrauliky, klzných vedení
a prevodov. Klasifikácia: ISO-L-HM. Spĺňajú požiadavky
noriem:
DIN 51524-časť 2 HLP, DIN 51517 - časť 3 CLP.

3232
/ 46
/ 68
/ 100
/ 150
/ 46
/ 68
/ 100
/ 150
220
/
320
/
460
220 / 320 / 460

Biele oleje s prísadami na mazanie ložísk, hydrauliky, klzných
vedení, prevodov, cirkulačných systémov a kompresorov.
Spĺňajú požiadavky noriem: ISO 6743/4-HM. DIN 51524-časť
2 HLP/ DIN 51517-časť 3 CLP/ DIN 51506-VD-L. Registrácia
NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk s potravinami.

Vysokovýkonné syntetické oleje pre dlhodobé mazanie
ložísk, hydraulických systémov, čerpadiel, reťazí, prevodov
a kompresorov.
Tieto oleje presahujú požiadavky noriem:
ISO 6743/4 – HM/DIN 51524-časť 2 HLP/DIN 51517 časť 3 CLP/DIN 51506- VD-L. Registrácia NSF H1 – spĺňa
požiadavky pre náhodný styk s potravinami.

3232
/ 46
/ 68
/ 46
/ 68
100
/ 150
/ 220
100
/ 150
/ 220
320
/ 460
/ 680
320
/ 460
/ 680

4646
/ 68
/ 68

Multifunkčné mazacie oleje na rastlinnej báze, úplne bez
uhľovodíkov a biologicky rozložiteľné. Špeciálne vhodný ako
hydraulika pre olejové listy.
Spĺňa požiadavky noriem DIN 51524 časť 2 HLP/ DIN 51517
časť 3 CLP. Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre
náhodný styk s potravinami.

ULTRATEFH1H1
ULTRATEF

100
100

Viacúčelový olej s obsahom PTFE na mazanie otvorených
mechanizmov v potravinárskom priemysle. Registrácia NSF
H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk s potravinami.

ULTRABIO
BIO100
100
ULTRA

100
100

Odporúča sa na mazanie priemyselných prevodov, ložísk,
klzných vedení, reťazí, hydraulických obvodov, čerpadiel
a cirkulačného mazania pre prípad možného úniku maziva do
životného prostredia.

46 /4668/ 68
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66

OLEJE PRE VŠEOBECNÉ MAZANIE
ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

PRODUKT

ENGINE OIL

POPIS A POUŽITIE
Pre všeobecné mazanie ložísk strojov a mechanizmov pri
miernom zaťažení a miernych rýchlostiach. Majú vysokú
olejnatosť a tepelnú stabilitu.

100 / 150

7 / 12

ŠPECIÁLNE OLEJE
Mazanie vysoko rýchlostných presných vretien pracujúcich s
extrémne malými toleranciami („nulová vôľa“).

2

ULTRA CS 200 H1

Je špeciálne vyvinutý na mazanie mechanizmov vysoko
rýchlostných konzervárenských strojov. Vďaka svojej
vysokej stabilite a minimálnej tvorbe zvyškov zaisťuje
správne mazanie aj v tých najnáročnejších prevádzkových
podmienkach. Použiteľný v strojových zariadeniach, ktoré
predstavujú riziko kontaminácie produktu mazivom.

200

OLEJE PRE KLZNÉ VEDENIA (DRIP FREE MAZANIE)

STANDARD SLIP
68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 1000

Špeciálne oleje na všeobecné mazanie vodorovných
a zvislých klzných vedení. Sú navrhnuté tak, aby
minimalizovali odkvapkávanie oleja. Obsahujú EP prísady na
zlepšenie zaťaženia tlakom a priľnavosti.
Spĺňajú požiadavky noriem: ISO 6743/4 – L-HG/ DIN 51524časť 2 HLP/DIN 51517 – časť 3-CLP.

68 / 100 / 150
220 / 320 / 1000
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PRIEMYSELNÉ OLEJE

ULTRA SP 2

PREVODOVÉ OLEJE

PRODUKT

STANDARD VAREN EP
100 / 150 / 220 / 320 / 460
680 / 1000

ULTRAGEAR EP
100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

100 / 150 / 220 / 320
460 / 680 / 1000

Mazanie priemyselných prevodoviek.
Spĺňajú požiadavky noriem: DIN 51 517 Part 3-CLP/ US STEEL
224/ AGMA 9005-D94.

Oleje s minerálnym základom pre prevody pracujúce
v ťažkých podmienkach vysokého zaťaženia. Vysoká
ochrana proti mikropittingu. Sú schválené spoločnosťou
Siemens MD pre použitie v prevodovkách Flender.

100 / 150 / 220
320 / 460 / 680

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ PREVODOVÉ OLEJE

ULTRAGEAR BIO 460

Mazanie priemyselných prevodov, ložísk, klzných vedení,
vačiek a iných mechanizmov vyžadujúcich olej s EP
vlastnosťami, kde existuje možnosť úniku maziva do životného
prostredia.

460

SYNTETICKÉ PREVODOVÉ OLEJE

ULTRAGEAR PG
100 / 150 / 220 / 320 / 460

ULTRASYNT EP
150 / 220 / 320 / 460 / 680 / 1000

100 / 150 / 220
320 / 460

Syntetické oleje s vysokou tepelnou stabilitou a skvelým
mazaním. Pre dlhodobé mazanie všetkých typov prevodov,
obehových systémov, ložísk pri vysokej teplote (do +200°C).

150 / 220 / 320
460 / 680 / 1000

Syntetický olej na báze polyalfaolefínu pre prevody pracujúce
pri náročnom zaťažení a pri vysokých teplotách. Sú schválené
spoločnosťou Siemens MD pre použitie v prevodovkách
Flender.

ULTRASYNT FGT 150

150

ULTRASYNT WG 1000

1000

Špeciálny syntetický olej na mazanie ložísk a prevodov
pri vysokom zaťažení v potravinárskom, nápojovom,
farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Nízky koeficient
trenia.
Spĺňa požiadavky noriem: ISO 12925 - CKB, CKC, CKD / DIN
51517 časti 1, 2 a 3-C, CL a CLP. Registrácia NSF H1 – spĺňa
požiadavky pre náhodný styk s potravinami.
Je zvlášť vhodný na dlhodobé mazanie závitovkových
prevodoviek. Môže byť použitý v obehových systémoch na
mazanie klzných a valivých ložísk a iných mechanických
komponentov, najmä pri vysokých teplotách.
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PREVODOVÉ OLEJE PRE TLAČIARENSKÝ PRIEMYSEL

PRODUKT

ULTRAPRESS AG

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE
Prevodové oleje špeciálne vyvinuté tak, aby vyhovovali
požiadavkám výrobcov tlačiarenských strojov (MANROLAND,
HEIDELBERG atď.).

68 / 68

5 LA / 68 LA

OLEJE PRE KOMPRESORY A ČERPADLÁ

46 / 68 / 100 / 150

Minerálny olej pre vzduchové kompresory so špecifickými
prísadami. Vysoká stabilita voči oxidácii, zabraňujúci tvorbe
usadenín.
Spĺňajú požiadavky noriem: DIN 51 506. Kategória VD-L.

46 / 68
100 / 150

STICK PRESS AG 23

320

Špeciálny olej pre vákuové a tlakové čerpadlá v polygrafickom
priemysle.
Spĺňajú požiadavky noriem: DIN 51 506 / VB-L / VC-L / VD-L.

STANDARD FRI 68

68

Minerálny naftenický olej na mazanie chladiacich
kompresorov, ktoré používajú ako chladivo amoniak, freóny
R12 a R22 a propán-bután.
Spĺňa požiadavky noriem: DIN 51503-KAA / KC / KE.

ULTRABAR HC 46

46

Špeciálne oleje na báze uhľovodíkov na mazanie skrutkových
a lopatkových kompresorov v náročných prevádzkových
podmienkach.
Spĺňajú požiadavky noriem: ISO 6743/3-DAH / DIN 51 506 VD-L.

46 / 68

Syntetické oleje na báze PAO na dlhodobé mazanie
skrutkových a lopatkových kompresorov v náročných
prevádzkových podmienkach.
Spĺňajú požiadavky noriem: ISO 6743/3 - DAJ / DIN 51 506VD-L.

ULTRABAR HS
46 / 68
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PRIEMYSELNÉ OLEJE

STANDARD CP

REŤAZOVÉ OLEJE

PRODUKT

ULTRACHAIN HT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

220 / 320

Syntetický olej na mazanie reťazí pracujúci pri teplotách do
+250°C. Vysoká mazacia sila. Nezanechávajú žiadne zvyšky.

150 / 270 / 460

Oleje na syntetickej báze na mazanie reťazí pracujúci pri
teplotách do +200°C, +220°C. Vysoká odolnosť proti oxidácii
a tvorbe zvyškov.

220 / 320

ULTRACHAIN PRO
150 / 270 / 460

ULTRA CLT 320

320

Syntetické mazivo na mazanie reťazí pracujúce od -30°C
do +120 °C. Odolné voči vlhkosti, vode a pare. Vysoká
priľnavosť. Vhodné na mazanie reťazí, káblov, vačiek
a otvorených mechanizmov.

STANDARD SINT 15

15

Biologicky rozložiteľný syntetický reťazový olej na báze
esteru. Prevádzková teplota od -50°C do +180°C.
Vhodný na prevádzku v prašných podmienkach a kde je
možná kontaminácia životného prostredia.

STANDARD CLT 460

460

Minerálny olej mazanie reťazí a klzných vedení, pracujúci do
+150°C pre vysoké zaťaženie a vlhké prostredie.
Spĺňa požiadavky noriem: ISO 6743/4-L-HG/DIN 51517-CLP.

ULTRACHAIN CPO 270

270

Syntetický olej na báze esteru na mazanie reťazí
s prevádzkovou teplotou do +250°C.
Kompatibilný s niektorými lakmi používanými pri kataforéze.

ULTRACHAIN FG 220

220

Syntetický olej na báze esteru na mazanie reťazí
s prevádzkovou teplotou do +250°C.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.

ULTRADRY 320

320

Disperzia mikronizovaného grafitu v syntetickej kvapaline
na mazanie reťazí, ložísk, klzných plôch, oporných krúžkov
atď. Pri teplotách do +450°C (do +600°C s dostatočným
domazaním).
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REŤAZOVÉ OLEJE

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRACHAIN CTP 145

135

Špeciálny syntetický olej na mazanie reťazí podvesných
a pozemných dopravníkoch kataforetických lakovacích
liniek. ULTRACHAIN CTP 145 je kompatibilný s väčšinou
vodou riediteľných lakov a zabraňuje tvorbe trhlín a iných
povrchových chýb. Pracovná teplota do +200°C.

ULTRALUBE P-6

32

Syntetický základový olej na mazanie reťazí, vedení, vačiek
a iných otvorených mechanizmov pri nízkych teplotách (do
-50°C). Zabraňuje tvorbe kryštálov pri nízkych teplotách.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.

NEBULOIL 2

Hlboko rafinovaný olej obsahujúci špeciálne prísady pre
optimálnu pulverizáciu. (mletie prípadne drvenie látky na
jemný prášok).

22

TECHNICKÉ OLEJE

SIVANO

22 / 10

Technické oleje vhodné pre použitie ako zmäkčovadlá
a pomocné látky v chemických zmesiach. Vhodné pre
polyméry/ plasty a guma/ alebo pre betónové a maltové
zmesi.

220

Silikónový olej s vysokou tepelnou stabilitou pre mazanie
mechanizmov pri teplotách od -30°C do + 200°C a ako
pomocná látka na mazanie vretien.

1/6

WHITE SI
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PRIEMYSELNÉ OLEJE

OLEJE APLIKOVATEĽNÉ V HMLE

MEDICINÁLNE OLEJE

PRODUKT

FARMOL

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE
Medicinálny biely olej vhodný ako mazivo a pomocný produkt
pri výrobe potravín, kozmetiky a liečiv atď.
Spĺňa požiadavky noriem: DAB 10 a FDA 178.3620 (a).
Registrácia NSF 3H – spĺňa požiadavky pre priamy styk
s potravinami.

15 / 32 / 68

22 / 33 / 55

FARMOL NL

22

Biely medicinálny olej pre rovnaké použitie ako Farmol 22,
ale nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri vdýchnutí vďaka
svojej viskozite väčšej ako 20,5 mm2/s.

ULTRAFARM 40

40

Medicinálny biely olej stabilizovaný antioxidantom, špeciálne
vhodný pre rozdeľovače cesta v pekárenskom priemysle aj
ako separačný a pomocný produkt. Spĺňa požiadavky noriem:
FDA 178.3620 (a), FDA 172.878.
Registrácia NSF 3H – spĺňa požiadavky pre priamy styk
s potravinami.

ULTRAFARM VDP-E

32

Rastlinný olej s prísadami, špeciálne vhodný pre objemové
deliče polotovarov v pekárenskom priemysle. Vysoká
odolnosť voči žiaru a oxidácii.
Registrácia NSF 3H – spĺňa požiadavky pre priamy styk
s potravinami.

ULTRASIL CUT 300

1

Potravinárska silikónová emulzia na mazanie a chladenie pre
nenáročné kovoobrábanie.

WHITE OIL FILANTE

-

Pevná medicinálna vazelína vhodná na kozmetické
a medicinálne použitie a ako mazivo v potravinárskom
priemysle.
Spĺňa požiadavky noriem: DAB 10 a FDA 178.3620 (a).
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TEPLONOSNÉ KVAPALINY

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ACEITE TERMICO 3

22

Teplonosná kvapalina na syntetickom základe určená pre
uzavreté okruhy.
Prevádzková teplota od -20°C do +315°C.

ULTRATERMIC P 6

32

Teplonosná kvapalina na syntetickom základe určená pre
uzavreté okruhy v potravinárskom priemysle. Prevádzková
teplota do +315°C.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.

ULTRA PFPE

Syntetické oleje na fluórpolyéterom základe pre mazanie
v extrémnych podmienkach (prítomnosť agresívnych
chemických produktov, vysoké teploty). Výrazné zníženie
mazacích intervalov (doživotné mazanie).

150 / 220 / 460

150 / 220 / 460

ULTRASYNT PG 68

68

Pomocné mazivo na základe syntetického oleja pri výrobných
procesoch medených a hliníkových drôtov.

ULTRASYNT IF 40

32

Špeciálny syntetický olej na mazanie spekaných ložísk. Veľmi
široký rozsah pracovných teplôt: -60°C až do +150 °C.

13

PRIEMYSELNÉ OLEJE

ŠPECIÁLNE OLEJE

ŠPECIÁLNE PRIEMYSELNÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

PRODUKT

PRESOL HM
32 / 46 / 68 / 100 / 150

PRESOL TH EP
3/4/5/8

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

32 / 46 / 68
100 / 150

Vysokovýkonné hydraulické oleje s prísadami proti
opotrebovaniu, peneniu, oxidácii a ochranou proti korózii.
Majú deemulgačné vlastnosti, obsahujú zinok.
Spĺňajú požiadavky normy: DIN 51 524 časť 2 a jej ekvivalent.

32 / 46
68 / 100

Vysokovýkonné hydraulické oleje s prísadami proti
opotrebovaniu, peneniu, oxidácii a ochranou proti korózii.
Majú deemulgačné vlastnosti. Bez obsahu zinku a popola.
Červená farba.
Spĺňajú požiadavky normy: DIN 51524, časť 2 a jej ekvivalent.

15 / 32 / 46
68 / 100

Vysokovýkonné hydraulické oleje s vysokým viskozitným
indexom, s prísadami proti opotrebovaniu, peneniu, oxidácii
a ochranou proti korózii. Majú deemulgačné vlastnosti.
Obsahujú zinok.
Spĺňajú požiadavky normy: DIN 51524, časť 3 a jej ekvivalent.

Bez obsahu popola

PRESOL HV
15 / 32 / 46 / 68 / 100

PRESOL HV PLUS

Rafinovaný a mikrofiltrovaný hydraulický olej, špeciálne
vyvinutý pre použitie v systémoch vystavených veľkým
teplotným zmenám. Vďaka vysokému viskozitnému indexu
vhodný pre použitie, kde sa vyžaduje špeciálna charakteristika
proti opotrebovaniu a extrémnemu tlaku, vynikajúca odolnosť
voči korózii a stabilita proti oxidácii.
Spĺňajú požiadavky noriem: ISO 6074 (HV) DIN 51524, časť 2
a 3 (HVI) MIL-L-24459.

22 / 46 / 68

22 / 46 / 68

PRESOL HFC 40

ULTRAPRESS SC HM

46

Ťažko zápalná hydraulická kvapalina, na báze glykolu
a vody, vyznačujúca sa červenou farbou, vysokým mazaním
a stabilitou.

46 / 68

Vysokovýkonné hydraulické oleje s prísadami proti
opotrebovaniu, korózii, antioxidačnými látkami a prísadami
proti peneniu.
Majú deemulgačné vlastnosti. Bez obsahu zinku a popola.
Spĺňajú normu: DIN 51524, časť 2 a jej ekvivalent.

46 / 68

Vysoko rafinované a mikrofiltrované hydraulické oleje, pre
použitie v systémoch vystavených veľkým teplotným zmenám
a kde sa vyžaduje odolnosť proti opotrebovaniu, ochrana
proti oxidácii a korózii. Neobsahuje ťažké kovy a popol, má
nízku tendenciu k peneniu s dobrým odlučovaním vzduchu.
Majú deemulgačné vlastnosti.

46 / 68

Bez obsahu popola

ULTRAPRESS SC HV
46 / 68

ULTRAPRESS SCD 46

Vysokovýkonné hydraulické oleje s prísadami proti peneniu,
korózii a na zlepšenie odolnosti proti opotrebovaniu. Dobré
antioxidačné vlastnosti. Detergent, bez obsahu zinku
a popola.
Spĺňajú normu: DIN 51524 časť 2 a jej ekvivalent.

46
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ŠPECIÁLNE PRIEMYSELNÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

PRESOL HE FR

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE
Biologicky rozložiteľná, ťažko zápalná hydraulická kvapalina,
založená na biologicky rozložiteľnom TMP estere a prísadách
s vysokým bodom vzplanutia.

46 / 68

46 / 68

PRESOL HE FR
ULTRAPRESS
HEES
46 / 68

46 / 68
46 / 150

ULTRAPRESS HEES
ULTRAPRESS
SC 46 SL
46 / 150

46 / 150
46

ULTRAPRESS SC 46 SL
ULTRAPRESS SC 46 KM

46
46

ULTRAPRESS SC 46 KM
PRESOL HLPD

46
32 / 46

Sú odporúčané pre hydraulické zariadenia pracujúce
v podmienkach, kde existuje riziko kontaminácie životného
prostredia ako napr. veterné elektrárne, vodné elektrárne,
prístavy, lyžiarske strediská atď. Ťažko zápalná hydraulická
kvapalina. Prevádzkové teploty: od -30°C do +90°C
(v nárazoch do +120°C).

46 / 150

Rafinovaný a mikrofiltrovaný hydraulický olej, bez obsahu
popola pre systémy, kde sa vyžadujú oleje s vysokým
stupňom čistoty, vlastnosťami proti opotrebeniu, oxidačnou
stabilitou a odolnosťou proti korózii.

Rafinovaný, mikrofiltrovaný hydraulický olej, bez obsahu
popola pre systémy, kde sa vyžadujú oleje s vysokým
stupňom čistoty, vlastnosťami proti opotrebeniu, dobrým
odlučovanim vzduchu, oxidačnou stabilitou a odolnosťou proti
korózii.

Rafinovaný, mikrofiltrovaný hydraulický olej, bez obsahu
popola pre systémy, kde sa vyžadujú oleje s vysokým
stupňom čistoty, vlastnosťami proti opotrebeniu, dobrým
odlučovanim vzduchu, oxidačnou stabilitou a odolnosťou proti
korózii.

32 / 46
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PRIEMYSELNÉ OLEJE

PRODUKT

MAZACIE
TUKY
VÁPENATÉ MAZIVÁ
PRODUKT

NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

POPIS A POUŽITIE

GREASE
GREASECA-T
CA-T2 2

2

2

90
90

Mazivá vhodné na mazanie podvozkov a všeobecné
mazanie do +50°C.
Dobrá priľnavosť a odolnosť proti vode.

GREASE
GREASEMAR
MAR

22
33

140
140
140
140

Mazivá na mazanie podvozkov a na všeobecné mazanie
bez zaťaženia do +90°C. Dobrá priľnavosť a odolnosť
proti vode.

2 PLUS
/ 3/PLUS
2 PLUS
3 PLUS

LÍTNE MAZÍVÁ

LITKEN
LITKENR R

11
22

185
185
185
185

Viacúčelové lítne mazivo na mazanie ložísk pre stredné
zaťaženie. Prevádzková teplota do +120°C.

LITKENR R3 3GREEN
GREEN
LITKEN

33

190
190

Viacúčelové lítne mazivo na mazanie valivých ložísk pri
ľahkom zaťažení. Zelená farba. Prevádzková teplota do
+120 °C.

LITKENCOTTON
COTTON
LITKEN
GREASE
GREASE

0000

––

Špeciálne lítne mazivo na mazanie vretena zberača
bavlny v strojových zariadeniach ako Case, John Deere
a International Harvest.

1 /12/ 2

16
16

LÍTNE MAZIVÁ S EP PRÍSADAMI
NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

2
3

185
185

Lítne mazivá s prísadami na extrémny tlak (EP) pre
ložiská pri vysokom zaťažení a stredne nízkej rýchlosti.
Prevádzková teplota do +120°C.

00 / 0 / 1 / 2 / 3

00
0
1
2
3

185
185
190
190

Lítne mazivá s EP prísadami pre extrémny tlak pre veľmi
zaťažené prevodovky a ložiská. Prevádzková teplota do
+120°C.

LITKEN BLANC 2

2

190

Multifunkčné mazivo s EP prísadami na aplikácie
vyžadujúce biele mazivo napr. v textilnom priemysle,
výrobe nábytku, potravinárskom priemysle atď.

LITKEN HD 2

2

200

Vysoko výkonné EP lítne mazivo. Umožňuje predlžiť
domazavací interval aj pri vysokom zaťažení, vode,
prachu atď. Prevádzková teplota od -20°C do +140°C.

LITKEN A
2 EP / 3 EP

LITKEN EP

17

POPIS A POUŽITIE

MAZACIE TUKY

PRODUKT

LÍTNE MAZIVÁ S OBSAHOM PEVNÝCH MAZÍV

PRODUKT

LIKTEMOL
71 / 72

LITKEN MOLIBDENO
2/3

LITKEN MOLY 2

LIKTEN GMV

NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

1
2

185
185

EP lítne mazivá s obsahom sulfidu molybdénu pre
extrémne zaťaženie. Prevádzková teplota do +120°C.

2
3

180
180

Lítne mazivo s EP prísadami a sulfidom molybdénu pre
vysoké zaťaženie a mierne rýchlosti. Prevádzková teplota
do +110°C.

2

185

Lítne mazivo s EP prísadami, sulfidom molybdénu
a inými pevnými mazivami pre vysoké zaťaženie
a mierne rýchlosti. Prevádzková teplota do +110°C.

2-3

190

Lítne mazivo s EP prísadami a grafitom pre vysoké
zaťaženie a stredné rýchlosti. Prevádzková teplota do
+110°C. Špeciálne pre mobilné zariadenia v baníctve.

2

190

Syntetický mazivo na báze lítia s pevnými mazivami
určené na mazanie mechanických komponentov
pracujúcich pri vysokých rýchlostiach a nárazovom
zaťažení. Doživotné mazanie rázových uťahovákov,
vŕtačiek atď.

2/3

ULTRALIT SEG 34

POPIS A POUŽITIE

ŠPECIALNE VÁPENATÉ MAZIVÁ

GELSA
00 / 0 / 200

00
0
2

140
140
160

Veľmi priľnavé mazivá s mimoriadnou odolnosťou proti
vode, pre viacúčelové mazanie až do teplôt +120°C.

GELSA BIO

0
2

140
140

Biologicky rozložiteľné, priľnavé mazivá odolné voči
vode. Pracovná teplota do +120°C.

0/2
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ŠPECIALNE VÁPENATÉ MAZIVÁ
BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

POPIS A POUŽITIE

GELSA BIO FLUID

00
000

–

Biologicky rozložiteľné mazivo špeciálne na mazania
prírub kolies pre železničné systémy, kde nie sú
povolené pevné mazivá.

CALCOGRAF BIO FLUID

00
000

–

Biologicky rozložiteľné mazivo s grafitom, špeciálne
navrhnuté pre sprejové mazanie prírub kolies na
železnici. Prevádzkové teplota od -20°C do + 120°C.

CALCOGRAF BIO HEAVY

1

140

Biologicky rozložiteľné mazivo s grafitom, s vysokou
priľnavosťou a zaťažiteľnosťou. Železničné maznice,
lesné stroje atď. Prevádzková teplota od -20°C do
+120°C.

GELSA LICA 2

2

180

Priľnavé lítno-vápenaté EP mazivo. Pracovná teplota
od -20°C do +120°C. Odolný voči vode. Vhodný
pre použitie v oceliarskom priemysel, papierenskom
priemysle atď.

GELSA LT 215

2

150

Mazivo na polysyntetickom základe na mazanie
mechanizmov pri nízkej teplote. Prevádzková teplota od
-40°C do +140°C.

ULTRAGREASE
BETA 2

2

140

Potravinárske syntetické mazivo pre nízke teploty
a vysoké rýchlosti. Prevádzková teplota od -60°C do
+110°C.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.
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MAZACIE TUKY

PRODUKT

NLGI
TRIEDA

SILIKONOVÉ MAZIVÁ

PRODUKT

ULTRASIL GREASE 2

NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

2

Netaviteľný

POPIS A POUŽITIE
Silikónové mazivo pre široký rozsah teplôt (-50°C
až +200°C) s vysokou odolnosťou proti oxidácii
a agresívnemu prostrediu. Pre ľahké mechanizmy plastkov alebo plast-plast.

ŠPECIÁLNE ANORGANICKÉ MAZIVÁ
Vysokovýkonné mazivo na syntetickým základe
s obsahom PTFE pre potravinársky priemysel. Pracovná
teplota do +160°C. Špeciálne určený pre stroje na
zatváranie plechoviek, umývacie linky, baliace stroje
a miesta vystavené pôsobeniu vody a pary.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.

ULTRAGREASE ATOX 2

2

Netaviteľný

ULTRAGREASE ALFA 2

2

Netaviteľný

Syntetické mazivo s obsahom PTFE. Výnimočná
priľnavosť a odolnosť voči vode a pare. Pracovná teplota:
+200°C. Špeciálne určený na lisy na pelety, sterilizátory,
stroje na zatváranie plechoviek atď.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.

ULTRABEN 2

2

Netaviteľný

Bentonitové mazivo pre vysoké teploty. Pracovná
teplota do +150°C. Vysoká priľnavosť a nízka separácia
oleja.

KOMPLEXNÉ HLINITÉ MAZÍVÁ

ULTRAPLEX AL 2

2

260

Komplexné hlinité mazivo na mazanie pri vysokých
teplotách (+150°C). Obzvlášť vhodné pre centralizované
systémy.

ULTRAPLEX ALCA

00
2

255

Komplexné hlinité plastické mazivo na ručné mazanie
drôtových lán, otvorených prevodov a mechanizmov.
Vysoká priľnavosť a zaťažiteľnosť.

00 / 2

20
20

KOMPLEXNÉ HLINITÉ MAZÍVÁ
NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

0

200

Komplexné hlinité mazivo na mazanie otvorených
prevodov postrekom, máčaním alebo obehovým
mazaním. Vynikajúce EP vlastnosti. Pre cementársky,
ťažobný priemysel, cukrovary atď.

000
00
0

200

Komplexné hlinité mazivá na mazanie otvorených
prevodov postrekom, máčaním alebo obehovým
mazaním. Vynikajúce EP vlastnosti. Pre cementársky,
ťažobný priemysel, cukrovary atď.

ULTRAPLEX
HAMMER

2

254

Komplexné hlinité mazivo na mazanie hydraulických
kladív. Maximálna ochrana nástroja v extrémnych
podmienkach.

ULTRAPLEX ALMA
00 / 1 / 2

00
1
2

220
250

Komplexné hlinité plastické mazivá s vysokou
priľnavosťou a zaťažiteľnosťou, špeciálne pre
centralizované mazacie systémy v ťažkom priemysle.
Prevádzkové teploty do +150°C. Konzistencia 00 pre
použitie v skriniach prevodoviek so zlou tesnosťou pri
použití oleja.

ULTRAPLEX ADH

1
2

220
225

Komplexné hlinité plastické mazivá s vysokou
priľnavosťou a tesniacou schopnosťou, špeciálne pre
centralizované mazacie systémy v ťažkom priemysle.
Prevádzkové teploty do +150°C.

1
2

240
240

Komplexné hlinité plastické mazivá so sulfidom
molybdénu pre ťažké stroje v ťažobnom priemysle,
oceliarstve atď. Špeciálne vhodné pre centrálne mazacie
systémy. Vysoká priľnavosť a odolnosť proti vode.

00
0
1
2

210
230
250

Potravinárske hlinité komplexné mazivá na miesta
s možným náhodným kontaktom s potravinami. Vysoká
ochrana pred opotrebením, vysokým zaťažením.
Protikorózna ochrana Prevádzková teplota od -20°C
do +150°C. Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre
náhodný styk s potravinami.

ULTRAPLEX ALEA 0

ULTRAPLEX ALEA
3000
FLUID / NLGI 00 / MEDIUM

1/2

ULTRAPLEX ALX
461 / 2

ULTRAPLEX FG
00 / 0 / 1 / 2
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POPIS A POUŽITIE

MAZACIE TUKY

PRODUKT

KOMPLEXNÉ LÍTNE MAZÍVÁ
NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

1
2
3

270
270
280

Lítne komplexné mazivo pre ložiská pre vysoké teploty
(+150°C), vystavených veľkému zaťaženiu a vibráciám.
Modrá farba.

ULTRAGREASE
GA 2

2

270

Lítne komplexné mazivo pre ložiská pracujúce pri
vysokých teplotách (+150°C), vystavených veľkému
zaťaženiu a vibráciám, kde sa uprednostňuje prírodná
hnedá farba maziva.

ULTRAPLEX LT

1
2

270
270

Lítne komplexné mazivo pre ložiská pri vysokých
teplotách (+150°C), vystavených veľkému zaťaženiu
a vibráciám. Modrá farba. Nízky koeficient trenia.

1-2

244

Vysokoviskózne mazivo na báze minerálneho oleja
a lítnych špeciálnych mydiel pre silne zaťažené
mechanizmy v oceliarskom, cementárskom, ťažobnom
a inom priemysle.

ULTRAPLEX AC 2

2

270

Polysyntetické mazivo na báze lítneho komplexu
s pevnými mazivami. Na mazanie pomalých
mechanizmov pri vysokom zaťažení, zvlášť skrutiek
v mobilných strojoch v baníctve a stavebných prácach.

ULTRAPLEX MC 2

2

270

Polysyntetické mazivo na báze lítneho komplexu
s disulfidom molybdénu. Na mazanie pomalých
mechanizmov a vysokých zaťažení v ťažkom priemysle,
ťažobnom priemysle, stavebných prácach atď. Nižšia
viskozita MC2 základového oleja pre centralizované
zariadenia a nízke teploty.

ULTRAPLEX ACK 2

2

270

Polosyntetické mazivo na báze lítneho komplexu
s pevnými mazivami. Na mazanie pomalých
mechanizmov a vysokých zaťažení, najmä skrutiek
v mobilných strojoch v banskom priemysle a stavebných
prácach.

ULTRAPLEX
LTM 1500 / 1

1

240

Vysoko viskózny olej na báze špeciálneho lítneho
mydla a pevných mazív na mazanie drvičov, mlynov
a valcových lisov v oceliarskom, cementárskom,
ťažobnom priemysle atď.

PRODUKT

ULTRAPLEX LT
1/2/3

1 PTFE / 2 PTFE

ULTRAPLEX LCH 12

22
22

POPIS A POUŽITIE

KOMPLEXNÉ LÍTNE MAZÍVÁ
NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

1-2

270

Mazivo pre hydraulické kladivá v špeciálnom kartridži
pre automatické mazacie systémy od spoločnosti ATLAS
COPCO (KRUPP), HITACHI, KOMATSU…

ULTRAPLEX XT
2 SYNT

2

275

Lítne komplexné mazivo so syntetickým základom
a obsahom PTFE. Pre mechanizmy pracujúce pri
teplotách do +180°C, pri vysokých zaťaženiach
a stredných rýchlostiach.

ULTRAPLEX HP
2 SYNT

2

275

Lítne komplexné mazivo na syntetickom základe
s obsahom PTFE a pevných mazív pre mechanizmy
pracujúce pri teplotách do +180°C, veľmi vysokých
zaťaženiach a stredných rýchlostiach.

ULTRAPLEX TG

0-1
1

250
250

Lítne komplexné mazivá na syntetickom základe pre
mechanizmy pracujúce pri teplotách do +200°C, nízkych
otáčkach, vysokom zaťažení a vibráciách.

KRUPPER GREASE

0 -1 SYNT / 1 SYNT

POPIS A POUŽITIE

MAZIVÁ NA BÁZE KALCIUMSULFONÁTU

ULTRAPLEX CS
1 / 12 / 2

ULTRAPLEX MCS
1/2

ULTRAPLEX CSFG
460 / 462

1
1-2
2

>300
> 300
> 300

Sú špeciálne určené na mazanie ložísk, prevodov,
prevodoviek, prevodových spojok, oceľových lán a iných
mechanických komponentov pri vysokom zaťažení
pracujúcich v nepriaznivých prostredí. ULTRAPLEX CS
1 a CS 12 sú zvlášť vhodné pre systémy centrálneho
mazania.

1
2

300
300

Špeciálne určené mazivo na mazanie ložísk, otvorených
prevodov, prevodoviek, prevodových spojok, oceľových
lán a iných mechanických komponentov pri vysokom
zaťažení pri práci v nepriaznivom prostredí.

0
2

300
300

Mazivá na báze vápenatého sulfonátu s vysoko
viskóznym polysyntetickým základovým olejom pre
mazacie mechanizmy vystavené vysokému zaťaženiu
a teplotám, vode a vlhkosti.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.

23
23

MAZACIE TUKY

PRODUKT

ŠPECIALNE MAZIVA

PRODUKT

ULTRAGREASE TOP
1/2

ULTRAPLEX BA
221 / 2223 / 4612 / 462

ULTRAPLEX BA
SYNT 24

NLGI
TRIEDA

BOD
SKVAPNUTIA
(°C)

1
2

-

1
2-3
1-2
2

245
245
247
247

2

250

POPIS A POUŽITIE
Mazivo na fluórovanom základe a zahusťovadlom PTFE
špeciálne pre mazanie v extrémnych podmienkach.
Prevádzková teplota od -30°C až +260°C. Odolný voči
rozpúšťadlám a takmer všetkým chemickým produktom.
Vysoká zaťažiteľnosť.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk
s potravinami.
Mazivá vyrobené na minerálnom základovom oleji,
zahustené báriovým mydlom a prísadami na zlepšenie
odolnosti proti oxidácii, korózii a opotrebovaniu.
Je špeciálne určený na mazanie ložísk a iných
mechanických komponentov pracujúcich pri stredných
rýchlostiach, veľkom zaťažení a nepriaznivých
podmienkach prostredia.
Komplexné báriové mazivo na syntetickej báze pre
mazanie ložísk a iných mechanických komponentov
pri vysokej rýchlosti, vysokom zaťažení a nepriaznivých
podmienkach prostredia. Faktor rýchlosti: 1 000 000.
Vysoká odolnosť voči vode, emulziám, kyselinám
a zásadám.

MAZACIE PASTY

ULTRAPASTE CU
12 / 25

ULTRAPASTE CU 12 SF

1
2

190
190

Mazacie pasty s vysokým obsahom medi a pevných
mazív na mazanie vrtných zariadení a ako montážne
pasty pre závitové spoje.

0

190

Na mazanie káblov pri teplotách do +1100°C
v oceliarskom priemysle.

24
24

VODOUMIEŠATEĽNÉ
CHLADIACO MAZACIE KVAPALINY
VODOUMIEŠATEĽNÉ CHLADIACO-MAZACIE KVAPALINY BEZ FORMALDEHYDU

PRODUKT

CUTTINSOL
CUTTINSOL
GREEN
GREEN102
102

TYP
EMULZIE
Zelená/
priehľadná

TVRDOSŤ
VODY (°fH)
0-80
0-80

POPIS A POUŽITIE
Syntetická vodoumiešateľná chladiaco-mazacia
kvapalina na báze dusitanov určená na brúsenie („zelené
chladivo“).

ULTRASOL
ULTRASOL5050R R

Priehľadná

0-40
0-40

Syntetický produkt určený na brúsenie a ľahké
obrábanie odliatkov z ocele a zliatin železa.

ULTRASOL
ULTRASOLHM-S
HM-S

Priehľadná

0-40
0-40

Syntetický produkt určený na brúsenie a na ľahké
a stredné obrábanie tvrdých kovov a ocelí.

ULTRASOL
ULTRASOL075
075NSNS

Priehľadná

0-90
0-90

Syntetická vodoumiešateľná chladiaco-mazacia
kvapalina, bez minerálneho oleja. Neobsahuje bór.
Určená na brúsenie a obrábanie železných kovov,
liatiny, tvárnej liatiny a uhlíkových ocelí strednej a nízkej
obťažnosti. Môže sa použiť na bežné obrábanie hliníka.

Mliečna

0-40
0-40

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na
minerálnej báze. Určená na obrábanie všetkých
kovových materiálov. Ľahké a všeobecné obrábacie
operácie. Bez obsahu bóru, chlóru, dusitanov a amínov.

CUTTINSOL231
231
CUTTINSOL

Opaleskujúca

0-30
0-30

Polysyntetická chladiaco-mazacia kvapalina na
obrábanie a brúsenie ocele a v niektorých prípadoch aj
hliníka.

ULTRASOL210
210
ULTRASOL

Opaleskujúca

0-30
0-30

Polysyntetická chladiaco-mazacia kvapalina určená na
obrábanie a brúsenie ocele a v niektorých prípadoch aj
hliníka.

CUTTINSOL5 5
CUTTINSOL

26
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VODOUMIEŠATEĽNÉ CHLADIACO-MAZACIE KVAPALINY BEZ FORMALDEHYDU
TYP
EMULZIE

TVRDOSŤ
VODY (°fH)

ULTRASOL 335

Mliečna
opaleskujúca

0-40

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na
obrábanie a brúsenie ocelí, nehrdzavejúcej ocele,
liatiny a hliníka. Používa sa pre stredne ťažké a náročné
obrábacie operácie.

ULTRASOL 631

Mliečna

0-30

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na
obrábanie všetkých hliníkových zliatin, ocelí a je
kompatibilná so žltými kovmi. Používa sa pre stredne
ťažké a náročné obrábacie operácie.

ULTRASOL E 55

Opaleskujúca

5-50

ULTRASOL 671

Mliečna

15-80

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina bez
obsahu bóru a amínov, na obrábanie žltých kovov.

ULTRASOL 440

Mliečna
opaleskujúca

10-60

Polosyntetická vodoumiešateľná chladiaco-mazacia
kvapalina s vysokým obsahom minerálneho oleja. Je
vhodná na obrábanie ocele a hliníka, pri operáciách
strednej a vysokej náročnosti. Pre mäkkú a strednú
tvrdosť vody.

ULTRASOL 452

Mliečna
opaleskujúca

20-70

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na
obrábanie všetkých zliatin hliníka, ocelí a kompatibilná
so žltými kovmi. Používa sa pri operáciách strednej
a vysokej náročnosti.

ULTRASOL 384

Mliečna
opaleskujúca

10-70

Polosyntetická chladiaco-mazacia kvapalina pre
obrábanie a brúsenie ocele, liatiny, nerezu a hliníka.

CUTTINSOL 532

Mliečna
opaleskujúca

0-30

Vodoumiešateľná obrábacia kvapalina novej generácie
vhodná pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, obrábanie liatiny
a hliníka. Nie je vhodná pre pozinkované kusy. Je
určená pre stredné a náročné obrábanie. Bez obsahu
formaldehydu a baktericídov.

27
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POPIS A POUŽITIE

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina, bez
obsahu bóru, určená na obrábanie a brúsenie ocelí,
odliatkov a hliníka. Môže sa použiť v niektorých
prípadoch na obrábanie žltých kovov a nie je vhodná
pre galvanizovanie. Mazacie chladivo je založené
na najmodernejších komponentoch, EP prísadách
a antikoróznych látkach, takže sa dá použiť v stredne
ťažkých a ťažkých obrábacích operáciach.
VODOUMIEŠATEĽNÉ CHLADIACO MAZACIE KVAPALINY

PRODUKT

VODOUMIEŠATEĽNÉ CHLADIACO-MAZACIE KVAPALINY NA VŠEOBECNÉ OBRÁBANIE
TYP
EMULZIE

TVRDOSŤ
VODY (°fH)

Priesvitná

0-40

Syntetická kvapalina bez obsahu bóru na ploché
a valcové brúsenie železných kovov, liatiny, tvárnej
liatiny a vysoko detergentných uhlíkových ocelí.

Opaleskujúca

0-30

Polysyntetická, bakteriostatická, antikorózna kvapalina.
Vhodná pre všetky kovové materiály. Určená na
brúsenie a obrábanie pre operáciach strednej
náročnosti. Neobsahuje chlór, dusitany a sekundárne
amíny.

Mliečna

0-50

CUTTINSOL 7

Mliečna
opaleskujúca

0-100

Polysyntetický produkt na obrábanie železných kovov,
liatiny, tvárnej liatiny a uhlíkových ocelí. Odoláva
extrémnym vodným podmienkam a vysokým tlakom.

ULTRASOL 45 AD

Mliečna
opaleskujúca

20-80

Polysyntetická, bakteriostatická, antikorózna chladiacomazacia kvapalina. Odporúča sa na obrábanie liatiny,
ako aj na brúsenie legovaných ocelí. Vynikajúca
umývacia sila. Bez chlóru, dusitanov a sekundárnych
amínov.

ULTRASOL 60 EP

Mliečna
opaleskujúca

5-60

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na
obrábanie a brúsenie ocelí, nehrdzavejúcej ocele, liatiny
a hliníka. Používa sa pri operáciách
strednej a vysokej
.
náročnosti.

ULTRASOL 25 NF

Mliečna
opaleskujúca

10-50

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina bez
obsahu bóru a amínov na obrábanie ocele, liatiny, hliníka
a žltých kovov. Môže sa v niektorých prípadoch použiť
na obrábanie horčíka. Operácie strednej a vysokej
náročnosti. Kompatibilné s leteckými hliníkmi.

ULTRASOL 436

Mliečna
opaleskujúca

0-30

Polysyntetická, vodoumiešateľná chladiaco-mazacia
kvapalina určená pre použitie pri stredne a vysoko
náročných kovoobrábacích operáciách ocelí a zliatinách
hliníka.

PRODUKT

ULTRASOL 064

CUTTINSOL 24 RO

CUTTINSOL 5 T

28
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POPIS A POUŽITIE

Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na
všeobecné obrábanie („biela chladiaca kvapalina“) pre
všetky druhy kovov. Nízka tvorba hmly. Neobsahuje
bór a amíny. Vhodná pre obrábanie kovov pred
galvanizovaním. Spĺňa požiadavky nemeckej hygienickej
normy TRGS 611.

KOMPATIBILNÉ OLEJE PRE KLZNÉ VEDENIA

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRAGUIDE 68

68

Olej odporúčaný pre vodorovné klzné vedenia s vysokou
priľnavosťou. Zabraňuje trhavému pohybu (stick-slip).
Kompatibilný s chladiacimi prostriedkami vďaka svojej
separačnej schopnosti.

ULTRAGUIDE 220

220

Olej odporúčaný pre vertikálne klzné vedenia s vysokou
priľnavosťou. Zabraňuje trhavému pohybu (stick-slip).
Kompatibilný s chladiacimi prostriedkami kvôli svojej
separačnej schopnosti.

BIOPOL K 14

Obsahuje baktericídy a fungicídy na ošetrenie nádrže.
1 liter na 10 000 litrov emulzie.

DEFOAMER E

Prostriedok potlačujúci tvorbu peny na ošetrenie nádrže.
1 liter na 10 000 litrov emulzie.

DEFOAMER K

Prísada na zvýšenie tvrdosti vody na báze vápenatých
solí.

POMOCNÉ PRODUKTY

STANDARD SYSTEM
CLEANER

Priemyselný čistič systému na výmenu použitých
emulzií. Pridajte 1-2% do použitej emulzie.

ULTRADEG WASH D 50

Čistiaci prostriedok na báze vody pre vonkajšie
a vnútorné steny strojov. Nepoškodzuje nátery
a lakované povrchy.

29
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VODOUMIEŠATEĽNÉ CHLADIACO MAZACIE KVAPALINY

KVAPALINY NA OŠETROVANIE A ÚDRŽBU EMULZNÝCH SYSTÉMOV

REZNÉ OLEJE
REZNÉ OLEJE BEZ OBSAHU CHLÓRU

PRODUKT

ULTRACUT
ULTRACUTGRGR3.5
3.5

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

3,5
3,5

Vysokovýkonný rezný olej určený na honovanie
a brúsenie. Vhodný aj na bežné obrábanie neželezných
kovov.

ULTRACUT
ULTRACUTGRGR5 5

55

Vysokovýkonný rezný olej určený na honovanie
a brúsenie. Je vhodný na bežné obrábanie neželezných
kovov. Na báze HC základových olejov.

ULTRACUT
ULTRACUTGRGR1010S S

1010

Je špeciálne navrhnutý pre ťažké procesy obrábania
ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a hliníka. Je vhodný pre
hlboké vŕtanie a preťahovanie.

ULTRACUT
ULTRACUTGRGR1212CSCS

1313

Vysokovýkonný rezný olej pre dokončovacie operácie.
Je vhodný na všeobecné obrábanie neželezných kovov.
Na báze HC základových olejov.

ULTRACUTGRGRBIO
BIO8 8
ULTRACUT

88

Vysokovýkonný rezný olej pre dokončovacie operácie.
Je vhodný na všeobecné obrábanie neželezných kovov.
Na báze HC základového oleja.

ULTRACUT 154

Rezný olej s nízkou viskozitou, založený na pokrokových
technológiách biologicky rozložiteľného esteru.
Je určený na brúsenie a veľmi náročné dokončovacie
operácie. Ekonomická verzia Ultracut TP 2740.

12
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REZNÉ OLEJE BEZ OBSAHU CHLÓRU
ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRACUT ECO

21

Všeobecné obrábanie medi, cínu a bronzu. Rezanie
tyčí, sústruženie, frézovanie a menej náročné vŕtanie
nízkolegovaných ocelí. Vysoká čistiaca sila. Obsahuje
prísady proti tvorbe hmly. Bez obsahu chlóru.

ULTRACUT UNI

21

Všeobecné obrábanie neželezných a železných kovov
(ľahké operácie). Obsahuje prísady proti hmle, korózii
a antioxidanty. Vysoký obsah EP prísad. Vhodné na
brúsenie hliníka. Obrábanie tyčí.

ULTRACUT MV 2122

21

Rezný olej vhodný na kovoobrábanie strednej
náročnosti. Vhodný pre všetky druhy kovových
materiálov. Na báze základového oleja skupiny III.
Špeciálne vhodný pre sústruženie tyčí a kde sa vyskytujú
problémy s hmlou.

ULTRACUT EXTRA

21

Vysoko náročné obrábanie ocele a nehrdzavejúcej
ocele. Opracovanie kovanej nerezovej ocele. Obsahuje
prísady proti hmle.

ULTRACUT EXTRA NGM

22

Vysoko náročné obrábanie ocele. Na báze HC
základových olejov. Obsahuje prísady proti zahmlievaniu.
Vhodný na presne sústružené. Obrábanie lekárskych
implantátov.

ULTRACUT SUPER

30

Odporúča sa pri výrobe ozubenia a rezania závitov
valcovaním. Stredné a náročné obrábanie železných
kovov.

ULTRACUT MV 2114

15
15

Vhodný pre vysoko náročné obrábanie všetkých druhov
kovov. Môže byť použitý na vŕtanie a preťahovanie
pri nízkej rýchlosti. Odporúča sa pre stroje PFIFFNER
(vysoko presné obrábanie tyčí).

ULTRACUT TP 2740

15

Vysoko náročné obrábanie ocele. Odporúča sa na ťažké
vŕtanie a preťahovanie. Na báze HC základových olejov.
Obsahuje prísady proti hmle.

ULTRACUT BIO 22

22

Rezný olej na rastlinnej báze, vyrobený z obnoviteľných
surovín. Univerzálny pre väčšinu prevádzok a materiálov.
Je ideálny aj pre aplikácie v lekárskom priemysle.
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REZNÉ OLEJE BEZ OBSAHU CHLÓRU

PRODUKT

EDM DIELELETRICKÉ OLEJE

PRODUKT

ULTRACUTTING LIGHT

CUTTINOIL EL

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

1,6

Špeciálny olej s nízkou viskozitou vhodný na
elektroiskrové obrábanie. Vhodný pre stroje so
samočistiacimi filtrami. Testované v ONA.

2,5

Olej s veľmi nízkou viskozitou, zvlášť vhodný na elektroiskrové obrábanie, najmä na hrubé obrábanie. Vysoký
bod vzplanutia.

REZNÉ OLEJE MQL (MIKROMAZANIE)

ULTRACUT BIO 5

5

Odporúča sa ako mazací a chladiaci prostriedok na
všeobecné obrábanie, brúsenie a MQL operácie ocele,
hliníka a žltých kovov (meď, mosadz, bronz) a na
brúsenie vysokolegovaných a nehrdzavejúcich ocelí.

ULTRACUT BIO 300 SP

32

Syntetický olej sa obzvlášť odporúča na všeobecné
obrábanie.

ULTRACUT BIO 500 SP

46

Syntetický olej sa obzvlášť odporúča na všeobecné
obrábanie.

ULTRACUT BIO 600 SP

32

Syntetický olej sa zvlášť odporúča pre všeobecné
obrábanie a ťažké operácie. Špeciálne vhodný na
vŕtanie.

ULTRACUT BIO ALC 25

27

Proces rezania hliníka kotúčovou pílou alebo pásovou
pílou. Veľké a komplikované diely.
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REZNÉ OLEJE MQL (MIKROMAZANIE) PRE HLINÍKOVÉ PROFILY

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

2,5

Proces rezania hliníka kotúčovou pílou. Hliníkové profily.

ULTRALUB EV 9

2,4

Proces rezania hliníka kotúčovou pílou. Hliníkové profily.
Odparujúci sa olej vhodný na tvarovanie kovov.

ALUMOL FLUID 32

31

Proces rezania hliníka kotúčovou pílou a obrábanie
hliníka.

REZNÉ OLEJE BEZ OBSAHU CHLÓRU

ULTRALUB EV 460 S

33
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MAZIVÁ
NA TVÁRNENIE
KOVOV
OLEJE NA LISOVANIE A HLBOKÉ ŤAHANIE (s obsahom chlóru)

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

EMBATOL
EMBATOLA A

22
22

EMBATOL
EMBATOL1010

8080

Syntetický olej s nízkou viskozitou a obsahom chlóru na
lisovanie, ťahanie a jemné vystrihovanie. Vhodný pre
všetky kovové materiály.

EMBATOL
EMBATOL1515

150
150

Olej s obsahom chlóru na hlboké ťahanie železných
kovov.

EMBATOL
EMBATOL2020

220
220

Olej na hlboké ťahanie. Vysoká rýchlosť deformácie
s vynikajúcou povrchovou úpravou. Obsahuje chlór.
Neobsahuje ťažké kovy.

EMBATOL4040
EMBATOL

460
460

Olej na hlboké ťahanie nehrdzavejúcich ocelí. Vysoká
deformačná rýchlosť s vynikajúcou povrchovou úpravou.
Maximálny obsah EP prísad. Neobsahuje minerálny olej.
Obsahuje chlór. Neobsahuje ťažké kovy.

EMBATOL9595
EMBATOL

Olej s obsahom chlóru a veľmi nízkou viskozitou na
lisovanie a ťahanie železných kovov.

Syntetický olej s obsahom chlóru na ťahanie tyčí, prútov
z nehrdzavejúcej ocele a pre veľmi zložité procesy.
Vhodný pre všetky kovové materiály.

1100

34
3434

OLEJE NA LISOVANIE A HLBOKÉ ŤAHANIE (s obsahom chlóru)

PRODUKT

ULTRALUB AC 5

ULTRALUB AC
25 / 70 / 90 L / 100 EP / 150 / 220

ULTRALUB SP
100 / 220 / 320 / 680 / 1050

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE
Stredne rýchlo odparujúci sa olej vhodný na lisovanie
a vysekávanie. Vhodný pre všetky kovové materiály.
Umývateľný.

5

Oleje určené na lisovanie a ťahanie.

25 / 70 / 90 / 100
150 / 220

Oleje určené na lisovanie, hlboké ťahanie, jemné
vystrihovanie a ťahanie drôtu.

100 / 220 / 320
680 / 1050

EMBATOL 10

80

Nízko viskózny syntetický olej s obsahom chlóru na
lisovanie, ťahanie a jemné vystrihovanie. Vhodný pre
všetky kovové materiály.

ULTRALUB AC 70

70

Oleje určené na lisovanie a ťahanie.

ULTRALUB SP 100

100

Oleje určené pre náročné operácie: lisovanie, hlboké
ťahanie, jemné vystrihovanie. Pre železné kovy.

ULTRALUB SP 220

220

Oleje určené pre zložité operácie: lisovanie, hlboké
ťahanie, jemné vystrihovanie. Pre železné kovy.

SEPARAČNÉ KVAPALINY NA ZVÁRANIE

DESTAC BIO PROJECT

Používa sa na zabránenie priľnavosti žeravých
odstrekov tzv. guličiek na kovových povrchoch počas
zvárania a eliminuje potrebu sekania, brúsenia alebo
odstránenia drôtovou kefou.

Nie je
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MAZIVÁ NA TVÁRNENIE KOVOV

MAZIVÁ PRE JEMNÉ VYSTRIHOVANIE

MAZIVÁ PRE TVÁRNENIE ZA STUDENA (SPOJOVACÍ MATERIÁL)

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRALUB CF 500 EP

110

Olej bez obsahu chlóru na lisovanie za studena pri
strednej až vysokej náročnosti.

ULTRALUB CF 800 MF

75

Olej bez obsahu chlóru na lisovanie za studena pri
strednej až vysokej náročnosti. Multifunkčný, vhodný
na mazanie strojov.

ULTRALUB CF 907

140

Olej bez obsahu chlóru na lisovanie za studena pri
vysokej náročnosti.

OLEJE NA LISOVANIE A HLBOKÉ ŤAHANIE, MIEŠATEĽNÉ S VODOU

ULTRADRAW 110 T

80

Emulgovateľná kvapalina na minerálnej báze s účinnými
EP prísadami, špeciálne odporúčaná na lisovanie
a hlboké ťahanie hliníka a zliatin, ale aj vhodná pre
všetky kovy. Neobsahuje chlór, bór, amíny a dusitany.

ULTRADRAW 150 EP

80

Emulgovateľná kvapalina na minerálnej báze s vysoko
výkonným EP prísadami, odporúčaná na hlboké
ťahanie ocele a zliatin ocele. Bez chlóru, bóru, amínov
a dusitanov.

ULTRADRAW E 68

120

Syntetický olej na lisovanie s vhodnými EP a AW
prísadami. Vhodný na hlboké ťahanie zliatin hliníka.

ULTRADRAW PASTE TK

Pasta

Rozpustná vo vode, vhodná na hlboké ťahanie
nehrdzavejúcej ocele, ocele a hliníka. Môže sa
nanášaná čistá alebo zriedená.
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OLEJE NA TVAROVANIE RÚR ZVÁRANÍM, MIEŠATEĽNÉ S VODOU

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRADRAW S 875

80

Syntetický olej bez obsahu bóru na tvarovanie rúr
zváraním.

ULTRADRAW TDR

60

Polysyntetická emulgovateľná kvapalina na stredne
ťažké lisovanie železných kovov a tvarovanie
ocele a pozinkovaných profilov za studena. Dobrá
protikorózna ochrana. Veľmi nízka tvorba hmly.
Neobsahuje chlór, sekundárne amíny, dusitany,
nonylfenoly.

ECODRAW A-40

40

0lej na lisovanie a hlboké ťahanie neželezných kovov.

ECODRAW A-80

95

Olej na lisovanie a hlboké ťahanie neželezných kovov.
Špeciálne vhodný pre veľmi ťažké operácie so zliatinami
hliníka.

ECODRAW A-120

120

Olej na lisovanie a hlboké ťahanie neželezných kovov.
Špeciálne vhodný pre veľmi ťažké operácie so zliatinami
hliníka.

ECODRAW A-70

135

Olej na lisovanie a hlboké ťahanie železných
a neželezných kovov. Špeciálne vhodný pre vysoko
náročné operácie so zliatinami hliníka.
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MAZIVÁ NA TVÁRNENIE KOVOV

OLEJE PRE HLBOKÉ ŤAHANIE HLINÍKA A ŽLTÝCH KOVOV

ODPARUJÚCE SA OLEJE NA LISOVANIE

PRODUKT

BOD
VZPLANUTIA (°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRALUB LIGHT

75

Rýchlo odparujúce sa syntetické mazivo pre krátke
rezné cykly. Bez zápachu, nezanecháva nánosy.

ULTRALUB EV 3

75

Rýchlo odparujúce sa syntetické mazivo pre krátke
rezné cykly. Ideálne mazivo pri výrobe izolačného
a nízkoemisného skla. Bez zápachu.

ULTRALUB EV 3 ATOX

60

Vysoká rýchlosť schnutia, špeciálne odporúčaný na
razenie oceľových plechoviek s určitým stupňom
hlbokého ťahania. Slabý zápach. V mnohých prípadoch
nevyžaduje odmasťovanie pred následným povrchovým
spracovaním. Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky
pre náhodný styk s potravinami.

ULTRALUB EV 5

45

Veľmi vysoká rýchlosť schnutia, na lisovanie, tvarovanie
a vysekávanie plechov, čo umožňuje stredné ťahanie.
Ľahký zápach. V mnohých prípadoch nevyžaduje
odmasťovanie pred následným povrchovým
spracovaním. Horľavý.

ULTRALUB EV 6 ATOX

95

Odparujúci sa olej na ľahké lisovanie neželezných
kovov. Vhodný pri výrobe plechoviek s ľahko
otvoriteľnými uzávermi. Certifikované H1.

ULTRALUB EV 7 ATOX

105

Vysoká rýchlosť schnutia, vhodný na razenie vo
vysoko-rýchlostných lisoch a hlboké ťahanie plechoviek
v potravinárskom priemysle. Slabý zápach. V mnohých
prípadoch nevyžaduje odmasťovanie pred následným
povrchovým spracovaním. Registrácia NSF H1 – spĺňa
požiadavky pre náhodný styk s potravinami.

ULTRALUB EV 10 EP

75

ULTRALUB EV 15 EP

85

Vysoká rýchlosť schnutia s vykonnými EP prísadami
na lisovanie, stredné ťahanie a dierovanie ocelí
a legovaných ocelí (automobilové diely, regály, vodné
armatúry atď.). Zanecháva zvyškový film s vynikajúcou
ochranou proti korózii, ktorý v mnohých prípadoch
nevyžaduje odmasťovanie pred ďalším povrchovým
spracovaním.
Odparujúci sa mazací olej používaný na tvarovanie
železných kovov. Môže sa používať pri ťažkých
operáciách, dokonca až do hrúbky plechu 3 mm.
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ODPARUJÚCE SA OLEJE NA LISOVANIE
BOD
VZPLANUTIA (°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRALUB EV 307 AL

65

Odparujúci sa mazací olej na lisovanie železných kovov.
Veľmi vhodný na výrobu hliníkových rebier radiátorov,
kompatibilný s chladiacimi plynmi.

ULTRALUB EV 350 AL

75

Odparujúci mazací olej na lisovanie železných kovov.
Veľmi vhodný na výrobu hliníkových rebier radiátorov,
kompatibilných s chladiacimi plynmi.

ULTRALUB EV 542

65

Odparujúci sa mazací olej používaný na tvarovanie
všetkých druhov kovov. Špeciálne pre magnetické lišty.
Veľmi kompatibilný s elastomermi.

ULTRALUB EV 2645 S

105

Stredne rýchlo odparujúci sa mazací olej na lisovanie
neželezných kovov. Pre stredne ťažké a náročné
operácie. Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre
náhodný styk s potravinami.

OLEJE NA REZANIE PLAVENÉHO SKLA

ULTRALUB LIGHT

72ºC

Odparujúci sa olej na rezanie plochého skla.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný
styk s potravinami.

CUTTINOIL SPECIAL
GLASS

66ºC

Odparujúci sa olej pre mierne cykly rezania skla.
Nezanecháva zvyšky.

ULTRALUB EV 3

72ºC

Odparujúci sa olej na rezanie plochého skla.

GLASSCUT 65 HS

75ºC

Odparujúci sa olej, bez zápachu, číry, bez chlóru
s vyváženým zložením syntetických prísad. Optimálny
pre užívateľa.
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MAZIVÁ NA TVÁRNENIE KOVOV

PRODUKT

OLEJE PRE ŤAHANIE HLINÍKOVÝCH DRÔTOV
ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

PRODUKT

POPIS A POUŽITIE

ECODRAW A-90

95

Olej na ťahanie hliníkových drôtov všetkých priemerov.

ECODRAW A-100 ATOX

100

Olej na ťahanie hliníkových drôtov všetkých priemerov.
Certifikované H1.

ECODRAW A-150

150

Olej na ťahanie hliníkových drôtov. Tyčový drôt.

ULTRACUT GR 10 S

10

Olej na ťahanie hliníkových drôtov. Jemné priemery.

ULTRALUB 105 TT

2,8

Syntetický olej na ťahanie veľmi jemného hliníkového
drôtu. Vhodný na čistenie drôtov.

MAZIVÁ NA VYTLÁČANIE (EXTRÚZIU) HLINÍKA

ULTRACAST NB D20

120

Disperzia nitridu bóru vo vode na tvarovanie za tepla.
Nelepí, uvoľňuje kryciu vrstvu a mazivo.

ULTRACUT BIO ALC 25

27

Olej špeciálne navrhnutý na rezanie hliníka pomocou
píly (kotúčom alebo pílový listom). Pri tepelnom
odmasťovaní nezanecháva škvrny na hliníku a je bez
zápachu.

ALUMOL FLUID 32

31

Rezanie hliníkových profilov kotúčovou pílou.
Aplikovateľné mikrosprejovaním.

ALUMOL EV 460S

1,6

Rezanie hliníkových profilov kotúčovou pílou.
Aplikovateľné mikrosprejovaním.

ULTRALUB EV 9

2,4

Rezanie hliníkových profilov kotúčovou pílou.
Aplikovateľné mikrosprejovaním.

ULTRA CAST 3500

2500

Tekutá pasta. Separačný prostriedok na mazanie foriem
pre hliníkové vertikálne odlievanie. Určený na výrobu
guľatých predvalkov.
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ODLIEVANIE HLINÍKA POD VYSOKÝM TLAKOM
ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRACAST W 2100

<10

Separačný prostriedok na tlakové odlievanie hliníka
a zamaku.

ULTRACAST INJECT Z

<10

Separačný prostriedok pre tlakové odlievanie zamaku
a hliníka.

ULTRACAST 2070 MZK

2,3

Separačný prostriedok pre formy na báze rozpúšťadla
na použitie pre zamak.

ULTRACAST PST 460 M

450

Minerálne mazivo určené na použitie v piestoch.

ULTRACAST PST 460 V

450

Mazivo pre piesty na báze syntetického oleja.

MAZIVÁ NA TVÁRNENIE KOVOV

PRODUKT

ŤAHANIE PROFILOVÝCH TYČÍ ZA STUDENA

ULTRALUB AC 127

125

Olej na ťahanie valcovaných a svetlých tyčí za studena.

ULTRALUB AC 161

160

Olej na ťahanie valcovaných a svetlých tyčí za studena.

ULTRALUB AC 280

280

Olej na ťahanie valcovaných a svetlých tyčí za studena.
Vysoký výkon.

PREVENT-RUST GR 10

10

Olej pre kalibrovanú tyč s mazacím a antikoróznym
účinkom.
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.

KOVANIE ZA TEPLA A ZLIEVANIE V OCELIARSKOM PRIEMYSLE

PRODUKT

ISO VG VISKOZITA
(CST pri 40°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRACAST W 950

800

Syntetická kvapalina na báze solí na kovanie za tepla.
Rozpustná vo vode.

ULTRAFORGE GW 13

400

Disperzia koloidného grafitu vo vode. Separačný
prostriedok na kovanie a lisovanie.

ULTRAFORGE EM

<10

Kvapalina neobsahujúca pevné látky pre kovanie za
tepla pre hliníkové obrobky.

ULTRAFORGE B

900

Disperzia koloidného grafitu v minerálnom oleji na
kovanie/ lisovanie mosadze za tepla.

ULTRACAST 209

7

Separačný prostriedok pre „zelené pieskové formy“ pri
výrobe liatiny.*

ULTRACAST 85

85

Separačný prostriedok na plynulé odlievanie ocele.
Výroba predvalkov a oceľových platní.

KALIACE OLEJE

TEMPLEX N

25

Neumývateľný kaliaci olej. Nízka viskozita, vysoká
stabilita proti oxidácii a vysoký bod vzplanutia.

TEMPLEX VS

22

Umývateľný kaliaci olej pre prudké chladenie. Nízka
viskozita, vysoká stabilita proti oxidácii a vysoký bod
vzplanutia.

TEMPLEX SOL 441

Vodoumiešateľná kaliaca kvapalina na báze
syntetických polymérov pre použitie na kalenie ocele.
Pracovná teplota medzi +20°C a +50°C. Pri vysokých
koncentráciách je rýchlosť ochladenia podobná oleju,
zatiaľ čo pri nízkych koncentráciách je vyššia ako voda.

-

*Zelené pieskové odliatky sú odliatky vyrobené pomocou foriem z mokrého piesku alebo tzv. „zeleného piesku“. Použitý piesok nie
je zelenej farby, ani na formy sa nepoužíva nazelenalý pieskovec tzv. „zelený piesok“. Piesok sa nazýva „zelený, pretože obsahuje
vlhkosť (podobne ako zelené drevo). Piesok sa vysuší predtým, ako sa do formy vleje roztavený kov.
To, čo dodáva piesku vlhkosť a pomáha piesku držať sa spolu pri výrobe foriem, je íl, ktorý je zamiešaný v piesku. Bentonitový íl
a zmiešaný piesok sa používa na kompaktné formy, ktoré je možné vyrábať na automatizovanej linke.
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Kovové časti vyrobené hlbokým ťahaním

Hliníkové profily vyrobené extrúznym procesom

Ľahko otvárateľné uzávery používané pre kovové obaly

Kovanie za tepla pre zlievarenský a oceliarsky priemysel

43
43

OCHRANA
KOVOV
PROTIKORÓZNA OCHRANA KOVOV

PRODUKT

TYP
FILMU

POPIS A POUŽITIE

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-1
A-1

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina. Ideálne
pre diely vyrobené s vodoumiešateľnými chladiacimi
zmesami. Zanecháva tenký ochranný film.

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-3
A-3

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina, bez VOC. Pre
strednodobú a dlhodobú ochranu.

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-5
A-5

Olejový

Kvapalina na ochranu proti korózii, ktorá zanecháva
pevný film pre strednodobú a dlhodobú ochranu.
Je kompatibilný s halogénovanými rozpúšťadlami
používanými v priemyselných práčkach.

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-7
A-7ADAD

Olejový

Antikorózny výrobok s olejovým filmom so stredne
silnou hrúbkou. Pre dlhodobú ochranu.

PREVENTRUST
RUSTA-25
A-25
PREVENT

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina, ktorá
zanecháva film strednej hrúbky s vysokým obsahom
antioxidačných a protikoróznych prísad.

ULTRARRUSTA-45
A-45
ULTRARRUST

Olejový

Protikorózna kvapalina, špeciálna vhodná na valcovanie
kovových plechov.
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PROTIKORÓZNA OCHRANA KOVOV
TYP
FILMU

POPIS A POUŽITIE

PREVENT RUST A-80 HF

Olejový

Protikorózna kvapalina s rýchlym odpudením vody
na báze alifatických rozpúšťadiel (bez aromatických
látok) a s vysokým obsahom inhibítorov korózie.
Vodu vytesňujúca schopnosť. Zanecháva veľmi tenký
a priehľadný olejový/ voskový ochranný film, ktorý
poskytuje dlhodobú ochranu obrábaným častiam.

PRODASPIT

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina. Ideálna pre
diely vyrobené chladiacimi kvapalinami miešateľnými
s vodou. Vhodná na tvarovanie pozinkovaných rúr.
Zanecháva tenký, ale veľmi odolný ochranný film (viac
ako 80 hodín v soľnej komore).

ULTRARRUST 120W

Voskový

Antikorózna kvapalina vytesňujúca vodu, ktorá
zanecháva suchý film. Používa sa na dlhodobú ochranu
častí zo železných kovov v interiéri alebo pod krytom
a v pozemnej doprave.

ULTRARRUST 800W

Voskový

Antikorózna kvapalina vytesňujúca vodu, ktorá
zanecháva suchý film s voskovým povrchom. Používa
sa na dlhodobú ochranu častí zo železných kovov pre
skladovanie v interiéroch alebo pod prístreškom a pre
pozemnú prepravu.

ULTRARRUST 800W
SPRAY

Voskový

Sprejová verzia protikoróznej ochrany pre dlhé intervaly
mazania.

ULTRARRUST TN

Olejový

Vo vode rozpustná antikorózna kvapalina na báze
minerálneho oleja a antikoróznych prísad, ktorá čistí
a chráni časti obrábané kvapalinami rozpustnými vo
vode. Špeciálne navrhnutá pre železné kovy (liatina
a oceľ), aj keď je možné ju použiť pre neželezné kovy.

PREVENT-RUST WS 3495

Voskový

Kvapalina na báze vody, neobsahujúca rozpúšťadlá,
pripravená na použitie alebo zriedená. Pre strednodobú
a dlhodobú ochranu.

45
45

OCHRANA KOVOV

PRODUKT

ODMASŤOVAČE
ODMASŤOVAČE
PRODUKT

BOD
VZPLANUTIA (°C)

POPIS A POUŽITIE

STANDARD
STANDARDCLEAN
CLEANM-4
M-4

> 60ºC
> 60ºC

STANDARD
STANDARDCLEAN
CLEAN5050

––

Mierne alkalický vodou riediteľný čistič, ideálny na
čistenie vysokým tlakom a parou. Koncentrácia až 50%.

ULTRADEG
ULTRADEGWS
WS8080

––

Neutrálny vo vode rozpustný čistiaci prostriedok
na aplikáciu postrekom, máčaním a ultrazvukom,
zanecháva ochranný film. Koncentrácia 2-5%.

ULTRADEG 2068

––

Silný alkalický čistič. Priemyselný čistiaci prostriedok.
Koncentrácia 0,5-3% vo vode alebo nezriedený.

Minerálny čistič motorov a strojov. Vodou
emulgovateľný, ľahko odstraniteľný.

ULTRADEG2020
ULTRADEG

> 28
> 28
ºCºC

Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel na účinné
čistenie olejov, mazív a iných nečistôt. Veľmi rýchle
odparovanie. Nezanecháva zvyšky, bez obsahu chlóru.

ULTRADEG4040
ULTRADEG

> 40
> 40
ºCºC

Odmasťovač na báze vysoko rafinovaných parafínových
zlúčenín. Produkt neobsahuje aromatické látky, chlór
ani HCFC. Je špeciálne navrhnutý pre veľmi rýchle
odparovanie bez toho, aby zanechával zvyšky.
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ODMASŤOVAČE
BOD
VZPLANUTIA (°C)

POPIS A POUŽITIE

ULTRADEG 65

> 61 ºC

Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel na účinné
čistenie olejov, mazív a iných nečistôt. Rýchle
odparovanie, nehorľavý. Nezanecháva zvyšky, bez
obsahu chlóru.

STANDARD CLEAN FC-5

> 100 ºC

Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel na účinné
čistenie olejov, mazív a iných zvyškov. Pomalé
odparovanie, nehorľavý. Nezanecháva zvyšky, bez
obsahu chlóru a VOC.

ULTRADEG BIO

ULTRADEG WASH D 50

Vyrobený na základe biologicky odbúrateľných
esterov a obnoviteľných zdrojov. Používa sa na čistenie
železných a neželezných kovov na bežné odstránenie
mastnoty, olejov a nečistôt. Je vhodný na čistenie
prírodných a syntetických živíc.

65 ºC

Neaplikovateľný

Čistiaci prostriedok na báze vody pre vonkajšie
a vnútorné čistenie strojov. Pripravený na použitie.
Nenapadá farby, ani laky.

BLANKETY A ATRAMENTOVÉ VALCE PRE TLAČIARENSKÝ PRIEMYSEL

CLEANGRAFIC 10

Špeciálne vyrobená kvapalina na ručné čistenie
blankiet, gumových a atramentových valčekov
používaných v tlačiarenskom priemysle. Ľahko
umývateľná vodou.

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

DESBLOQUEANTE

Viacúčelový olej na uvoľnenie zhrdzavených
mechanizmov, dočasnú ochranu proti korózii a mazanie
malých mechanizmov.
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ODMASŤOVAČE

PRODUKT

SPREJE
SPREJE
PRODUKT

MOLISPRAY
MOLISPRAY

ISO VG VISKOZITA
KONCENTRÁTU
(CST PRI 40°C)

POPIS A POUŽITIE

600
600

Vysoko výkonné mazivo so sulfidom molybdénu,
s vysokou adhéziou pre mazanie ťažko zaťažených
mechanizmov pri teplotách do +450°C.

ULTRA
MOLY
ULTRA
MOLYDRY
DRYSPRAY
SPRAY

- -

Vytvára suchý film sulfidu molybdénu vhodný na
mazanie tesných mechanizmov, závitových vretien,
klzných dráh, regálov a reťazí vo veľmi prašnom
prostredí.

MULTIUSO
MULTIUSOSPRAY
SPRAY

55

Viacúčelový penetračný olej s vynikajúcimi vlastnosťami
rozpúšťania hrdze, vysokou penetráciou a mazacou
schopnosťou.

SILICON
SILICONSPRAY
SPRAY

220
220

Silikónový aerosól špeciálne vyvinutý pre čistenie
foriem na plasty, antiadhezívum na zváranie aj ako
leštička.

SOLDADURASPRAY
SPRAY
SOLDADURA

1000
1000

Antiadhézny prostriedok na zváranie na miestach, kde
je potrebné vykonať následnú povrchovú úpravu.

MULTIGREASESPRAY
SPRAY
MULTIGREASE

MULTILUBEPTFE
PTFESPRAY
SPRAY
MULTILUBE

Trieda NLGI-2

Aerosól formulovaný na nanášanie tenkej mazacej
vrstvy veľmi priľnavého, vode odolného maziva.
Viacúčelové mazanie do +110°C.

Viacúčelový mazací aerosól s obsahom PTFE, ktorý
poskytuje veľmi nízky koeficient trenia. Vynikajúca
penetrácia a antioxidačná schopnosť.

100
100
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SPREJE

ULTRAPLEX ALEA 3000
MEDIUM SPRAY
ULTRA CWF 1500 SPRAY

MULTISLIP SPRAY

ISO VG VISKOZITA
KONCENTRÁTU
(CST PRI 40°C)

POPIS A POUŽITIE
Komplexné hliníkové mazivo so základným olejom
s vysokou viskozitou na mazanie otvorených
prevodov a káblov pracujúcich pri vysokom zaťažení
a nepriaznivých podmienkach prostredia.

Trieda NLGI-0

Syntetické mazivo v spreji s obsahom PTFE na mazanie
otvorených miest v náročných pracovných podmienkach. Vhodný na mazanie reťazí, káblov, vodidiel,
výstredníkov a ďalších mechanizmov v potravinárskom
a nápojovom priemysle. Registrácia NSF H1 – spĺňa
požiadavky pre náhodný styk s potravinami.

1500

46

Čistič foriem bez silikónu na plasty a gumu.
Antiadhezívny, vhodný na zváranie. Umožňuje následné
povrchové úpravy: sieťotlač, lakovanie atď.

Trieda NLGI-2

Potravinárske teflónové mazivo v spreji. Vysoká
odolnosť voči vode, pare a vysokým teplotám
(v nárazoch až do +200°C). Registrácia NSF H1 – spĺňa
požiadavky pre náhodný styk s potravinami.

ULTRATEF H1 SPRAY

100

Potravinárske teflónové mazivo s dobrou priľnavosťou
a penetračnými vlastnosťami. Pre reťaze, káble, vodiace
lišty atď. Pri maximálnych teplotách do +150°C.
Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný
styk s potravinami.

ULTRA MULTI FOOD SPRAY

15

Viacúčelový penetračný olej s vynikajúcimi vlastnosťami
rozpúšťania hrdze, vysokou penetračnou a mazacou
schopnosťou. Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky
pre náhodný styk s potravinami.

ULTRACUT UNI SPRAY

20

Viacúčelový obrábací olej vhodný na všetky kovové
materiály. Obsahuje prísady proti zahmlievaniu. Na
sústruženie tyčí.

ULTRAGREASE TF SPRAY

ULTRARRUST 800 W
SPRAY

–

ULTRADEG 65 SPRAY

1,0

Antikorózna kvapalina vytesňujúca vodu, ktorá
zanecháva suchý film s voskovým povrchom. Používa
sa na dlhodobú ochranu častí zo železných kovov
v interiéri, pod prístreškom a pri pozemnej preprave. Vo
forme spreja.
Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla s účinným
čistiacim prostriedkom na oleje, tuky a iné zvyšky
sýtené oxidom uhličitým. Rýchle odparovanie,
nehorľavý. Nezanecháva zvyšky, bez chlóru. Vo forme
spreja.

ULTRADEG HIGINIZANTE SPRAY

Čistič povrchu a dezinfekčný prostriedok. Obsahuje
80% alkoholu. Nedráždi ruky. Kozmetická kvalita.
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SPREJE

PRODUKT

SEPARAČNÉ
PROSTRIEDKY
NA FORMY PRE
STAVEBNÉ PRÁCE
SEPARAČNÉ PROSTRIEDKY NA BETÓN A ASFALT

PRODUKT

ROZPUSTNÉ
VO VODE

POPIS A POUŽITIE

DESTAC
DESTACA A

Áno

Vodoumiešateľný separačný prostriedok na betón.
Nezanecháva kazy a neovplyvňuje následné maľovanie
alebo omietanie. Pre všetky typy foriem.

DESTAC
DESTAC3030L L

Nie

Nízkoviskózny separačný prostriedok na betón pre
priame použitie.

DESTAC
DESTACBIO
BIO

Nie

Biologicky rozložiteľný nízkoviskózny separačný
prostriedok na betón pre priame použitie. Špeciálne pre
murované steny.

DESTAC
DESTAC8 8MZMZ

Nie

Separačný prostriedok na betón na syntetickej báze,
kde je obzvlášť dôležitý vnútorný a vonkajší vzhľad.
Odporúčané na keramické dlaždice.

DESTACMR
MR
DESTAC

Nie

Špeciálne vyvinutý pre keramické a žiaruvzdorné tehly.
Neprodukuje žiadne výpary a nezanecháva uhlíkové
zvyšky. Môže sa použiť aj v iných aplikáciách ako
prefabrikovaný betón. Je dosiahnutá vysoká kvalita
uvoľneného kusu, bez kazov alebo prasklín.

DESTACA A3030BIO
BIO
DESTAC

Nie

Nové uvoľňovacie činidlo pripravené na použitie.
Je to emulzia rastlinných zložiek, bezfarebná, bez
zápachu a nehorľavá. Je to netoxický produkt, ktorý
nepredstavuje žiadne riziko pre používateľov ani pre
životné prostredie.

DESTACVEG
VEG
DESTAC

Nie

Biologicky rozložiteľná kvapalina na báze rastlinného
oleja. Nelepivá, špeciálne vyvinutá ako náhrada
ropných rozpúšťadiel. Používa sa ako nepriľnavý náter
na prepravu a aplikáciu cestného asfaltu.

50
5050

R+D
COGELSA Vám ponúka kompletnú škálu
služieb podporujúcich implementáciu
a použitie svojich olejov a mazív. Zamerali
sme sa na vývoj špeciálnych kvapalín pre
konkrétne aplikácie s prihliadnutím na
najnovšie predpisy a trendy na trhu.

Trecie skúšky, ktoré poskytujú informácie
o teplote a koeficiente trenia kvapalín na
porovnanie ich mazivosti.
Röntgenová analýza používaných mazív
určuje ich stav.
Analýza rozpustných tekutín na zaručenie
optimálneho prevádzkového stavu.

Spoločnosť neustále investuje do nových
prevádzok a rozširuje svoje výrobné
kapacity.
Laboratórium má asi 500 m2 a 7 technikov
na plný úväzok. Hlavným poslaním tímu je
výskum a vývoj nových výrobkov a kontrola
kvality surovín a hotových výrobkov.
Vďaka týmto zdrojom má COGELSA vysokú
schopnosť navrhnúť a formulovať mazivá
prispôsobené potrebám zákazníka, ktoré
dokážu vyhovieť najnovším priemyselným
aplikáciám.

VÝROBA A LOGISTIKA
COGELSA má celkovú plochu s rozlohou
16 000 m2.
Spoločnosť má zmiešavače na výrobu
mazacích olejov a reaktory na výrobu mazív.

Zariadenia sú v neustálom raste, aby
reagovali na rastúci dopyt po výrobkoch na
trhoch.
Potravinárske mazivá H1 3H
Rozpustné kvapaliny pre obrábanie
Mazivá s obsahom pevných mazív

Aby sme mohli zákazníkom zaručiť rýchle
zásobovanie, má naša spoločnosť COGELSA
viac ako 2 000 ton zásob surovín a hotových
výrobkov.
Kvalitne pripravený logistický tím zaručuje
rýchlu manipuláciu s výrobkami, ktoré sa
expedujú do viac ako 40 krajín po celom
svete.

Distribútor:
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