Смазочни продукти
за промишлени приложения

Тотал – международна енергийна компания
Тотал е петото по големина нефтено и газово
дружество в света с публично предлагани
акции* и един от основните лидери в химическия сектор. Компанията развива дейността
си на пет континента и има над 97 000 служители.
Дейността на Тотал обхваща всички аспекти
на нефтения бизнес: от добивната дейност
(сондиране за нефт и газ, разработване на
залежи и производство, втечнен природен
газ) до търговска дейност (рафиниране, маркетинг, продажба и спедиция на суров нефт и
петролни продукти). Освен това Тотал произвежда и химични вещества (нефтохимични
продукти и торове) и по-специално химикали
за промишлените и потребителските пазари
(преработка на каучук, лепила, смоли и галваника).
Тотал допринася за обезпечаване бъдещето
на енергията, като постоянно разширява
гамата енергийни продукти, които предлага,
и разработва допълващите ги енергийни дейности от ново поколение – технологии със
соларна енергия, биомаса, атомна енергия.
Като промишлена компания Тотал се изправя
пред няколко основни предизвикателства: да
разработи технологии за устойчиво енергоснабдяване, да гарантира безопасността на
дейностите си и да намали въздействието им
върху околната среда, да участва в борбата
срещу климатичните промени, да спазва и
защитава човешките права и да спомага за
развитието на държавите, в които извършва
дейност.
* Въз основа на пазарната капитализация (в долари) към 31-ви
декември 2008 г.
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Смазочни продукти Тотал
- нашият ангажимент
Специфични продукти
Всеки промишлен сектор има специфична работна среда.
Нашите познания и опит с промишлени приложения са гаранция, че продуктите ни съответстват безупречно на вашите изисквания. Смазочните продукти на Тотал представляват широка
гама от масла, греси и специални продукти за промишлени сектори като: химическата, енергийната, металообработващата и
хранително-вкусовата промишленост, черната и цветната металургия, автомобилната индустрия, производствата на оборудване, строителни материали и хартия, минното дело и др.

Иновативни продукти

Да подобрим
вашата
производителност
Ние сме до вас,
за да ви помогнем
да постигнете възможно
най-добрите резултати
с вашите
производителни
мощности, както
и да съпътстваме
вашето развитие
на местно, национално
и международно ниво.

Смазочните продукти
на Тотал са сертифицирани
по ISO 9001:2000 и ISO/TS
16949:2002.
Това сертифициране, което
се подновява на всеки 3
години, е гаранция за
нашия дългосрочен
ангажимент.

Нововъведенията са приоритет за нас. Ние притежаваме
няколко изследователски центъра, в които заедно работят
химични и машинни инженери и специалисти по трибология.
Нашето близко сътрудничество с производителите на оборудване ни позволява да създаваме и тестваме иновативни продукти от бъдещето, с които да гарантираме оптимална работа
и защита на вашите машини.

Безопасни и екологични продукти
Поели сме ангажимент за поддържане на безопасността на
инсталациите, грижа за здравето на хората и опазване на околната среда. Нашите екипи за изследователска и развойна дейност включват още в първоначалните проекти за нови продукти
параметри, които да спомогнат за намаляване на токсичните
рискове и емисиите на VOC (летивни органични вещества), за
постигане на биоразградимост, за рециклиране или оползотворяване на отпадъчните продукти.

Услуги с висока добавена стойност
Нашият опит е на Ваше разположение, за да ви помогнем да
оптимизирате производителността на машините си и по този
начин да подобрите и вашата конкурентоспособност. Можете
да се възползвате от нашите консултации и висококачествено
обслужване, които включват: рационализация и организация
на смазочните дейности, поддръжка и лабораторен анализ на
използваните течности, обучение на вашите екипи.

Близко партньорство и реактивност
Разполагаме с представители на местно ниво, за да удовлетворим Вашите специфични нужди. Ние притежаваме интегрирана верига за организация и доставка, която включва наши
собствени рафинерии, заводи за блендиране на смазочни
материали и логистични платформи, и гарантира, че Вашите
доставки ще бъдат изпълнени навреме.
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Индекс на продуктите и услугите на ТОТАЛ
ALTIS................................................................... 58
ANTIFOAM.......................................................... 32
AXA...................................................................... 62
AZOLLA................................................................. 8
AZOLLA NET HC................................................ 10
BIOHYDRAN....................................................... 10
BIOMERKAN....................................................... 62
BIOMOLDOL....................................................... 42
BIOMULTIS......................................................... 62
BLUE CONCENTRАТЕ........................................11
CALORIS............................................................. 62
CARTER.........................................................20-22
CERAN............................................................60-64
CIRKAN............................................................... 24
CONTRAM........................................................... 32
COOLELF............................................................ 52
COPAL............................................................56-58
CORTIS........................................................... 24-26
CYL...................................................................... 26
DACNIS.................................................................12
DIEL..................................................................... 30
DISOLA................................................................ 18
DRASTA............................................................... 38
DROSERA........................................................... 40
EBOTEC............................................................... 32
EMETAN.............................................................. 46
EQUIVIS............................................................ 8-10
ETIRELF.............................................................. 36
FINADET.............................................................. 50
FINAROL............................................................. 40
FINASOL.............................................................. 50
FINАТUROL......................................................... 46
FINAVESTAN....................................................... 46
FORMАТIONS....................................................... 6
GLACELF............................................................. 52
GRANITCUT........................................................ 48
HYDRANSAFE.................................................... 10
HYDROFLO........................................................... 8

IRONCAST........................................................... 36
ISOVOLTINE........................................................ 52
JARYTHERM....................................................... 44
KASSILLA........................................................... 20
LACTUCA............................................................ 32
LICAL................................................................... 54
LUBIANA............................................................... 7
LUBRILAM.......................................................... 36
LUNARIA..............................................................12
LYRAN................................................................. 46
MARSON............................................................. 62
MARTOL.........................................................34-36
MISOLA............................................................... 24
MOLDOL.........................................................42-44
MULTIS................................................................ 54
MULTIS Комплекс............................................. 56
NATERIA......................................................... 16-18
NEVASTANE.....................8-10-12-20-22-44-50-64
ORITES................................................................ 18
OSYRIS...........................................................38-40
PLANETELF.........................................................12
PNEUMA...............................................................14
PRESLIA.............................................................. 16
PRIMERIA........................................................... 18
PV 100...................................................................14
SCILIA.................................................................. 30
SERIOLA............................................................. 44
SPECIS................................................................ 62
SPIRIT.................................................................. 32
STАТERMIC......................................................... 62
TIG XP5.................................................................. 6
ТОRILIS............................................................... 48
VALONA..........................................................28-30
VULSOL............................................................... 32
WT SUPRA.......................................................... 52

Тотал България си запазва правото да променя без предизвестие състава на своите продукти, за да подобрява тяхното действие
или да ги адаптира към законодателството.
Съветваме ви да се свържете с нас, за да ви консултиране за избора на най-подходящия продукт за вашата работна среда.
За допълнителна информация вижте Спецификациите и Инструкциите за техническа безопасност на продуктите.
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Индекс на приложения на продуктите
Специални греси.......................................... 62
Рязане на твърди материали........................ 48
Топлопреносни вериги . ................................. 44
Хидравлични системи....................................... 8
Биоразградими течности............................ 10
Бои...................................................................11
Детергенти.................................................... 10
Огнеустойчиви течности.............................. 10
Високи температури и високо налягане ... 8
Ниски температури................................... 8-10
Анализ на маслото в експлоатационни
условия................................................................. 7

Въздушни компресори................................... 12

Изолационни масла......................................... 52

Антифриз и охладители................................. 52

Металообработка............................................ 28
Непрекъснато леене.................................... 36
Рязане: чисти масла................................28-30
Рязане: разтворими течности..................... 32
Рязане и смазване: универсални масла.... 30
Електроерозионни течности....................... 30
Масла за шлифоване и лепинговане......... 30
Смазване на металообработващи машини....40
Масла за пластична деформация..........34-36
Масла за микролубрикация........................ 30
Предварителни смазки................................ 40
Защитни масла........................................38-40
Закалъчни масла.......................................... 38
Смазки за ролки........................................... 36

Биоразградими смазочни материали
Отделяне на бетонови, глинени и теракотени
отливки от матрицата.................................. 42
Предавки....................................................... 20
Греси.............................................................. 62
Изолационни масла...................................... 52
Хидравлични системи.................................. 10
Металообработка – Микролубрикация .... 30
Отделяне на глинени и теракотени отливки.... 42
Почистване на двигатели и машинни части ... 50
Отделяне на бетонови отливки..................... 42
Дизелови двигатели за резервни агрегати...... 18
Отделяне на еластомерни отливки.........42-44
Газови компресори.......................................... 18
Газови двигатели........................................ 16-18
Предавки............................................................ 20
Минерални масла......................................... 20
Специални масла.......................................... 22
Синтетични масла...................................20-22
Греси................................................................... 54
Биоразградими............................................. 62
Комплексни алуминиеви .......................56-58
Комплексни с калциев сулфонат................ 60
Комплексни литиеви.................................... 56
Литиево-калциеви........................................ 54
NSF H1, когато има вероятност от случаен
контакт с храни............................................. 64
Полиурея....................................................... 58

Индекс

Селскостопанска и хранителна
промишленост
Въздушни компресори.................................12
Газови компресори....................................... 18
Предавки....................................................... 20
Греси.........................................................62-64
Вериги на топлопредаване......................... 44
Хидравлични системи............................... 8-10
Хладилни компресори..................................12
Специални продукти.................................... 50
Вакуумни помпи.............................................14
Растителни масла......................................... 46
Бели масла и вазелини................................ 46

Механизми . ...................................................... 24
Циркулационни масла.................................. 24
Циркулационни масла за машини за
производство на хартия.............................. 24
Високотемпературни верижни масла........ 26
Масла за цилиндрите на парни двигатели... 26
Пневматични системи..................................... 14
Технологични масла........................................ 48
Компресори на охлаждащи машини........... 12
Софтуер за поддръжка и управление
на смазочната дейност . .................................. 6
Обучение.............................................................. 6
Турбини ............................................................. 16
Вакуумни помпи............................................... 14
Бели масла и вазелини................................... 46
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Услуги – помощ при смазочните дейности
Добрата организация на поддръжката и редовната проверка на състоянието на вашите машини
гарантират оптимална разполагаемост на производствените средства и позволяват значително
понижаване на разходите за поддръжка. За тази цел Тотал създаде софтуера TIG XP5 за анализи на
маслото в експлоатационни условия, познати като ANAC INDUS.

TIG XP5
Софтуер за ефективно управление на дейностите
по поддръжка и смазочни работи
Софтуерът TIG XP5 Ви позволява да планирате смазочните дейности и поддръжката, както и да
упражнявате строг контрол върху разходите.
• Организиране на превантивна поддръжка: планиране на дейностите по поддръжка и тяхното
проследяване.
• Включване на анализационни методи за поддръжка: анализи на маслото, на вибрациите и др.
• Организация на корективна поддръжка: планиране на ремонти.
• Директно импортиране на коментари и резултати от ANAC анализите.
• Управление на запасите от смазочни материали и резервни части: потребление, поръчки, труд.
• Анализ на пълния размер на разходите за поддръжка: разходи за смазочни материали, резервни
части и труд.
• Интегрирано управление на документи.
• Възможност за управление на поддръжката на няколко обекта.
• Софтуерът се предлага на 13 езика.
TIG XP5
• Управление на превантивна, анализационна и корективна поддръжка.

TIG XP5
се предлага
в 3 версии,
за да се
адаптира към
специфичните
особености
на различни
промишлени
сектори.

TIG XP5 FOOD специално за селскостопанската и хранителната промишленост.
• функциите на TIG XP5
+Интегрирано управление на метода за анализ на риска по HACCP.
+Управление на смазочните материали, регистрирани по NSF H1, когато е възможен
случаен контакт с храни.
TIG XP5 Металообработка специално за металообработващата промишленост.
• функциите на TIG XP5
+ Контрол на качеството на маслените корита на разтворими масла с извършване и
съхранение на измервания (концентрация, pH, съотношение на бактериите и др.)
+ Модул специално за управление на доливания: история и изчисляване
на доливания.
+ Управление на инструменти за рязане: анализ на полезния живот в зависимост от
използвания концентрат и неговата концентрация.

ОБУЧЕНИЕ
Програми за нововъведения и подобрения, които Ви помагат да се възползвате
максимално от промишлените смазочни материали
Поддържането на конкурентоспособността, безопасността на инсталациите, здравето на хората и
уважението към природата са основните предизвикателства във всички промишлени сектори.
Смазочните материали имат важна роля във всички тези сфери и когато са използвани по подходящ
начин, спомагат за производителността и дългия живот на производствените машини, за безопасността
на стоките, за здравето на потребителите и за защитата на околната среда.
Поради тази причина Тотал предлага обучение на потребителите на неговите смазочни продукти. Всяко
обучение е адаптирано към съответния промишлен сектор.
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Анализи на маслото, за да се предвидят и диагностицират
отклоненията в производствената верига
Маслото е индикаторът за здравето на вашите машини.
Затова анализите ANAC INDUS, с тяхната прецизност и качество, осигуряват значителни ползи по
отношение на увеличаването на производителността и намаляването на разходите за поддръжка и
смазочни дейности:
• Проследяване на механичното състояние на машината и на остатъчните качества
на смазочните материали без разглобяване и прекъсване на работата.
• Установяване на отклонения: преждевременно износване на части, замърсяване
(вода, смесване на продукти, твърди замърсители, прах и др.).
• Оптимизация на употребата на смазочни материали с увеличаване на интервалите
за източване на маслото.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ВАШИТЕ МАСЛА
В ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ
• Системи за анализ, адаптирани към различните серии промишлени масла:
- CLASSIC: общ анализ за промишлени масла, хидравлика, лагери, компресори и предавки.
- TURBINE: турбинни масла.
- FRIGO: компресорни масла за охлаждащи машини.
- TRANSFO: трансформаторни масла.
- CALO: топлоносни масла.
- TREMPE: закалъчни масла.
- HFC: Тип HFC, негорими хидравлични масла.
- PARTIC: преброяване на частиците за определяне на типа замърсяване.
- SOLUBLE: разтворими течности за рязане.

Услуги – помощ при смазочните дейности

ANAC INDUS

•А
 нализ по избор, свързан със система:
- VI: определяне на вискозитетен индекс.
- OPTIC: микроскопен анализ за определяне характера и относителния размер на твърдите частици.
- AIR: определяне на стойностите за пенообразуване и освобождаване на въздух.
БЪРЗ И СИГУРЕН ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АНАЛИЗ НА МАСЛОТО
Интернет страницата ANAC предлага персонализиран и сигурен достъп до резултатите от вашия
анализ на маслото:
• Прегледайте резултатите незабавно след приключването на анализа.
• Изтеглете всички данни за диагностицирането, за да следите промените.
• Прехвърлете резултатите и коментарите директно в софтуера TIG XP5, за да планирате дейностите
по поддръжка.

Теми на обученията: употреба на промишлени смазочни материали, безопасност и околна среда
• контрол и установяване
… означава по-добро смазване,
• познания и разбиране
… означава намаляване на опасностите,
• прилагане и избор		
… означава ограничаване на екологичните рискове.
Всяка програма е съобразена с установената практика за провеждане на специализирано обучение.
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Хидравлични системи
Хидравличните течности на ТОТАЛ спазват напълно изискванията на международните стандарти и
техническите спецификации на производителите. Нашите серии продукти отговарят на класификациите по
стандарт ISO 6743-4:
• Клас HM: AZOLLA. Минерални течности с висока стабилност срещу окисление, които осигуряват
антикорозионна защита и защита срещу износване на оборудването.
• Клас HV: EQUIVIS и HYDROFLO. Качествата на HM, допълнени с висок вискозитетен индекс, за
използване на течността при големи температурни колебания, което позволява стартиране при ниски
температури.
• Класове HETG, HEES: BIOHYDRAN. Биоразградими течности, препоръчвани за оборудване, използвано в
чувствителни природни зони, за да се ограничи въздействието върху околната среда в случай на случайно
изтичане.

ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ HM: ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

AZOLLA ZS

• Хидравлични системи, работещи при високи температури и високо налягане.
• Лагери и други устройства.

AZOLLA AF

• Хидравлични системи, особено чувствителни към образуването на утайка и/или работещи при
високи температури и високо налягане.
• Лагери и други устройства.

AZOLLA DZF

• Всички хидравлични системи, по-специално когато присъствието на вода е неизбежно,
а отводняването е невъзможно.
• Други устройства, изискващи качества за работа при изключително високо налягане.

AZOLLA AL

• Хидравлични системи от алуминий, валцовъчни машини от неръждаема стомана или мед.

AZOLLA VTR

• Хидрокинетични трансмисии и съединители.
• Специално създадено за турботрансмисии и скоростните кутии Voith Turbo.

NEVASTANE AW

• Хидравлични системи, работещи при екстремни условия.

ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ HV: ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
ПРОДУКТ

8

ПРИЛОЖЕНИЯ

EQUIVIS ZS

• Хидравлични системи, работещи на открито.

EQUIVIS XV

• Хидравлични системи, работещи при ниски температури до -30 ºC.

EQUIVIS XLT

• Хидравлични системи, работещи при изключително ниски температури до -40 ºC.

HYDROFLO CT

•Х
 идравлични системи, работещи на открито

NSF H1 – подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

• Класове HFA, HFC, HFD: HYDRANSAFE. Течности, специално създадени за ограничаване на риска от
разпространяване на огъня в случай на теч.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG СПЕЦИФИКАЦИИ

Подсилена защита на оборудването благодарение на защитата срещу износване и антикорозионните качества.
Значителен полезен живот за течността и предотвратяване на утайки, гарантирани от термална стабилност и устойчивостта на окисляване. Възможност
за филтриране дори при наличието на вода.

22
до 150

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP
Eaтоn I-286S, M-2950S
• Cincinnati-Milacron P68, P69,
P70 •Denison HF0, HF1, HF2

Предотвратява се образуването на утайка благодарение на добавките без
съдържание на пепел. Много добра термална стабилност и защита срещу
износване. Много добра възможност за филтриране в експлоатационни условия дори при наличието на вода. Удължаване на интервалите между източванията. ТОST (тест за стабилност на турбинно масло) = 4000 часа.

22
до 100

ISO 11158 HM • DIN 51524-2
HLP Eaтоn I-286S, M-2950S •
Cincinnati-Milacron P68, P69,
P70 • Denison HF0, HF1, HF2 •
GM LS2 • SEB 181222

Отлична хидролизна стабилност благодарение на добавките без съдържание на пепел. Детергентна течност, предотвратяваща утайките във веригите.
Подсилени качества за работа при изключително високо налягане.

10
до 100

ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC
• DIN 51524-2 HLPD Müller
Weingarten • MAN N698 HLPD

Със синтетичното масло се избягва оставянето на петна върху валцуваните
метали в случай на теч в хидравличната верига.
Намалява образуването на утайки.
Антикорозионна защита дори при наличието на вода.

15 до 68

-

Дисперсант и детергент, ограничаващ утайките.
Много добро допустимо натоварване (FZG>12) и защита срещу износване.
Термална стабилност.
Много ниско пенообразуване.

32

ISO 6743-4 HM • DIN 51524 HLPD
Voith Turbo • SNCF

Много добра способност за защита на оборудването. Увеличава полезния
живот на оборудването. Може да се смесва с минерални течности.

22
68

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

до

NSF H1 • Kosher
ISO 6743-4 HM • ISO 21469

ISO VG

СПЕЦИФИКАЦИИ

Удължаване на интервалите между източванията благодарение на много
добрата термална стабилност и устойчивостта на окисляване.
Много добра възможност за филтриране дори при наличието на вода.

15
до 100

ISO 11158 HV • DIN
51524-3 HVLP
Vickers • CincinnatiMilacron P68, P69, P70

Защита на оборудването благодарение на вискозитетен индекс > 250,
гарантиращ ограничаване на кавитацията във веригите по време на
включването и запазване на дебелината на филма от горещо масло.

32
до 46

ISO 11158 HV • DIN
51524-3 HVLP

Подобрена защита благодарение на вискозитетен индекс 350. Предотвратява
утайките благодарение на добавките без съдържание на пепел. Възможност
за филтриране дори при наличието на вода. Значителен полезен живот на
течността. ТОST = 4000 часа.

15
до 32

ISO 11158 HV • DIN
51524-3 HVLP

Хидравлична течност от най-висок клас.
Оптимална защита и работа на оборудването.
Увеличаване на интервалите между източванията на маслото.
Оцветена в синьо за установяване на евентуални течове във веригата.

Хидравлични системи

Серията NEVASTANE е специално създадена за селскостопанската и хранителната промишленост и
свързаните с тях дейности като производството на опаковки. Използва се и във фармацевтичната и
козметичната индустрия.
Всички продукти NEVASTANE са регистрирани по NSF H1. Употребата им е от изключително
значение, когато се изисква високо ниво на хигиена в съответствие с метода по HACCP. Като
високопроизводителни продукти те осигуряват защита на оборудването, увеличават неговия
полезен живот и по този начин обезпечават сигурността на производствената верига.
Хидравличните течности NEVASTANE се предлагат с клас HM и HV.

46

ISO 11158 HV • DIN
51524-3 HVLP Poclain •
Denison HFO

9

Хидравлични системи
ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ HV: ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

HYDROFLO FE

•Х
 идравлични системи, работещи на открито.

NEVASTANE SL

•Х
 идравлични системи и по-специално тези, работещи при ниски температури.

БИОРАЗГРАДИМИ ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ
ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

BIOHYDRAN FG

Биоразградимо
Растително естерно,
подходящо в случай на
възможен контакт с храни

• Хидравлични системи, работещи на открито.
• Работна температура: -20 ºC до +70 ºC.

BIOHYDRAN TMP

Биоразградимо
Синтетично естерно

• Хидравлични системи, работещи на открито.
• Оптимална работна температура: -20 ºC до +80 ºC.

BIOHYDRAN SE

Биоразградимо
Наситено синтетично
естерно

• Хидравлични системи, работещи на открито.
• Работна температура, която се очаква да надвиши +80 ºC.

ОГНЕУСТОЙЧИВИ ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ
ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

HYDRANSAFE HFAE

Концентрат, разтворим
във вода

• Машини и системи за горещо пресоване, специално
създадени за течности на водна основа с нисък вискозитет.
• Работна температура: +5 ºC до +55 ºC.

HYDRANSAFE HFA S1

Синтетичен концентрат,
разтворим във вода

• Машини и системи за горещо пресоване, специално
създадени за течности на водна основа с нисък вискозитет.
• Работна температура: +5 ºC до +55 ºC.

HYDRANSAFE HFC 146

За директно ползване

• Работна температура: -20 ºC до +60 ºC.

HYDRANSAFE HFDU

За директно ползване

• Препоръчват се в случай на случайно изтичане в околната
среда.
• Работна температура: -10 ºC до +70 ºC постоянно, +120 ºC
в пикови моменти.

HYDRANSAFE FRS

За директно ползване

• Работна температура: -10 ºC до +70 ºC постоянно, +150 ºC
в пикови моменти.

HYDRANSAFE FR NSG 38

За директно ползване

• Системи за хидравличен контрол и регулиране за парни
турбини.
• Работна температура: -10 ºC до +120 ºC.

СЕРВИЗНИ ПРОДУКТИ
AZOLLA NET HC: Детергентна добавка, която се добавя към хидравличната течност за почистване на хидравличните
системи преди източване на маслото.

10

Биоразградими

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

ISO VG

СПЕЦИФИКАЦИИ

Хидравлична течност от най-висок клас.
Подобрена защита срещу износване и ефикасна работа на хидравличното
оборудване при висока работна температура.
Отлична стабилност срещу окисление за по-дълъг полезен живот на
течността.

32 до 68

Високоефективен продукт благодарение на своя 100% синтетичен състав.
Отлична защита на оборудването. Увеличаване на интервалите между
източванията на маслото.

32 до 100 NSF H1 • Kosher
ISO 6743-4 HV • ISO
21469

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

ISO 11158 HV • DIN
51524-3 HVLP CM P68P69-P70 Homologation
DENISON HFO

СПЕЦИФИКАЦИИ

Подсилена защита и ефикасна работа на оборудването. Отлична
защита срещу износване.

46

Отлична защита срещу износване и корозия. Защита и ефикасна
работа на оборудването. Може да се смесва с минерални масла.

32 до 100

ISO 15380 HEES
European Ecolabel

Увеличаване на интервалите между източванията на маслото
благодарение на високата термална стабилност.

32 до 68

ISO 15380 HEES
European Ecolabel

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

NSF H1
ISO 15380 HETG

Хидравлични системи

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Създава стабилна негорима емулсия.
Възможност за филтриране.
Устойчивост срещу развитието на бактерии.

-

ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922

Създава стабилна негорима емулсия.
Отлична възможност за филтриране.
Висока устойчивост срещу развитието на
бактерии.

-

ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922

Негорима, съдържаща висок процент вода.
Адаптирана за ниски температури.

46

ISO 6743-4 HFC • ISO 12922

Отлична огнеустойчивост. Напълно
биоразградима (OECD 301B). Отлична защита
срещу износване. Може да се смесва с
минерални масла.

46
68

ISO 6743-4 HFDU • ISO 12922

Отлична огнеустойчивост. Липса на утайки.
Защита срещу корозия.

32
46

ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922

Отлична огнеустойчивост. Защита срещу
окисляване.

46

ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922

Danieli • Müller Weingarten
Factоry Mutual • Danieli

GEC Alstоm - SBV PR 1001C • ABB - HTGD 690 149
V0001K • Siemens KWU - TLV 9012 02 • EDF PMUC
• Westinghouse • GE - GEK 46357F

BLUE CONCENTRАТЕ: Сини бои за хидравлични течности и други минерални смазочни материали, позволяващи
ранно откриване на течове.
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Компресори и пневматично оборудване
ХЛАДИЛНИ КОМПРЕСОРИ
Течностите LUNARIA и PLANETELF са създадени така, че да съответстват на различни видове
охлаждащи вещества и разнообразни експлоатационни условия.
Във всички случаи те осигуряват отлично смазвaне, както и:

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

LUNARIA EFL

Синтетично PAG затворено

• Автомобилни климатични системи, термопомпи
и промишлено охлаждане с CO2.

LUNARIA FR

Нафтеново минерално

• Хладилни компресори с CFC, HCFC
и NH3 като охлаждащи вещества.

LUNARIA NH

Хидрокрекингово минерално

• Хладилни компресори с NH3 (амоняк)

LUNARIA SH

Синтетично PAO

•Х
 ладилни компресори с NH3 (амоняк)

LUNARIA SK

Синтетично алкил бензолово

• Хладилни компресори с CFC или HCFC
като охлаждащи вещества.

PLANETELF ACD

Синтетично POE

• Хладилни компресори с HFC като
охлаждащи вещества.

ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ
Маслата DACNIS са създадени в съответствие с изискванията на производителите за оптимизация на
ефикасността на въздушните компресори.
• Интервали между източванията на маслото: от 2000 часа до 8000 часа, при нормални експлоатационни условия.
• Защита срещу износване и корозия.
• Липса на утайки със съдържание на въглерод, дори при високи температури.
• Ефективно отделяне масло/въздух и масло/кондензат.

ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

DACNIS

Минерално

• Ротационни и бутални въздушни компресори.

DACNIS LD

Хидрокрекингово минерално

• Ротационни винтови въздушни компресори.

DACNIS SH

Синтетично PAO

• Ротационни винтови въздушни компресори.

DACNIS SE

Синтетично естерно

• Бутални въздушни компресори с високо налягане,
ротационни компресори и турбокомпресори.

NEVASTANE SL

Синтетично PAO

• Въздушни компресори.
• А даптирани за суровите условия в селскостопанската и
хранителната промишленост.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

СПЕЦИФИКАЦИИ

Специално създадено за C02 приложения.

46 до 100

ISO 6743-3 DRF

Температура на изпаряване > -15 ºC.

32 до 100

ISO 6743-3 DRA
APV • Bock • Bitzer • Gram • Carrier • Grasso •
Howden • J & E Hall • Sabroe • York

Температура на изпаряване > -30 ºC.

Температура на изпаряване > -50 ºC.

46
68

ISO 6743-3 DRA

46
68

NSF H1
ISO 6743-3 DRA

APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden
• Sabroe • York

APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden
• Sabroe • York
Температура на изпаряване > -60 ºC.

55 до 150

ISO 6743-3 DRE

Компресори и пневматично оборудване

• Защита срещу износване и липса на разпенване.
• Образуване на нисък процент утайки.
• Отлична топлинна и химична стабилност.
• Добра циркулация на маслото в компресора.

APV • Bitzer • Bock • Sabroe • York • RefComp
Температура на изпаряване > -60 ºC.

32 до 220

ISO 6743-3 DRD
Aerzen • Bock • Frascold • Grasso • Howden •
Sabroe • Sulzer • York

• Серията NEVASTANE е специално създадена за селскостопанската и хранителната промишленост
и свързаните с тях дейности като производството на опаковки. Използва се и във фармацевтичната и
козметичната индустрия.
• Всички продукти NEVASTANE са регистрирани по NSF H1. Употребата им е от изключително
значение, когато се изисква високо ниво на хигиена в съответствие с метода по HACCP. Като
високопроизводителни продукти те осигуряват защита на оборудването, увеличават неговия
полезен живот и по този начин обезпечават сигурността на производствената верига.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Интервал между източванията на маслото
- 2000 часа.

32 до 150

Класове 32 до 68: ISO 6743-3 DAH • ISO DP 6521
Класове 100 и 150: ISO 6743-3 DAB • DIN 51 506
VDL Bauer • CompAir • Dresser-Rand • Sauer &
Sohn • Sulzer Burckhardt...

Интервал между източванията на маслото 4000 часа. Ниска температура на втечняване.

32 до 68

ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521 • DIN 51 506 VDL
Аtlas Copco • CompAir • Hydrovane • Dresser-Rand…

Интервал между източванията на маслото
- 8000 часа. Много ниска температура на
втечняване.

32 до 100

ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521

Висока термална стабилност. Ниска
температура на втечняване.

46 до 100

ISO 6743-3 DAJ • DIN 51 506 VDL
Аtlas Copco • Bauer • CompAir • Dresser-Rand •
Sauer & Sohn • Tanabe…

Много висока защита на оборудването,
дори при тежки условия.

32 до 100

NSF H1 • Kosher
ISO 6743-6 CKC • ISO 6743-4 HV • ISO 21469

Аtlas Copco • Hydrovane • CompAir • DresserRand…

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Компресори и пневматично оборудване
ВАКУУМ ПОМПИ
Маслата PV 100 са създадени за смазване на ротационни и бутални вакуумни помпи. Тяхната
дълготрайна ефективност е гарантирана от качествата на течността:
• По-нисък разход на консуматив благодарение на ниската летливост
• Постигане на максимален вакуум на помпите, гарантиран от ниското налягане

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

PV 100

Минерално

• Вакуумни помпи.
• Извличане на неутрален газ.

PV 100 PLUS

Минерално

• Вакуумни помпи.
• Извличане на влажен въздух.

PV SH 100

Полусинтетично

• Алтернаторни и ротационни вакуумни помпи.
• Извличане на киселини или корозионни газове.

ПНЕВМАТИЧНИ СИСТЕМИ
Маслата PNEUMA гарантират работата на пневматичното оборудване и осигуряват по-нисък разход на
консуматив.
• Отлична устойчивост на удари благодарение на добавките за изключително високо налягане и добрата

ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

PNEUMA

Минерално

Пневматични инструменти: пневматични двигатели,
маслени инжектори или пулверизатори за ударни
бормашини.

PNEUMA SY

Синтетично

Звукоизолирано пневматично оборудване.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

-

125

ISO 6743-3 DVC

-

125

ISO 6743-3 DVC

Подходящо, когато има вероятност от
случаен контакт с храни.

100

NSF H1
ISO 6743-3 DVD

защита срещу износване.
• Хидрофобни и антикорозионни качества.
• Лепливост, предотвратяваща замърсяването чрез маслена мъгла.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Възможна употреба в среда с
недостатъчно въздух: галерии, тунели.

46 до 150

Защита против заледяване.
Употреба при много ниска температура.

17

СПЕЦИФИКАЦИИ

Компресори и пневматично оборудване

на парите при насищане на смазочния материал.
• Постоянна херметичност благодарение на много ниската промяна на вискозитета по време
на целия полезен живот на маслото.
• Липса на продукт на разпад благодарение на отличната защита срещу окисляване.

ISO 6743-11 P

-

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Турбини, двигатели и газови компресори
ТУРБИНИ
Маслата PRESLIA са създадени за смазване на газови, парни турбини и турбини с комбиниран цикъл. Техният
състав е разработен благодарение на дългогодишния ни опит и съответства на най-строгите изисквания на
производителите.
• Отлична устойчивост на окисляване, позволяваща по-дълги интервали между източванията на маслото.

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

PRESLIA

Минерално

• Парни и газови турбини.

PRESLIA GT

Хидрокрекингово минерално

• Парни и газови турбини и турбини с комбиниран цикъл.

PRESLIA SE JET

Синтетично естерно

• Авиационни турбини.

ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ
Смазочните материали NATERIA са детергентни масла за газови двигатели и моторни компресори на всички
видове горива – от природен газ до висококорозионният сметищен газ.
Съставът на смазочните материали NATERIA е резултат от дългогодишния ни опит и съответства на
изискванията на производителите, като гарантира максимална защита на двигателя.

16

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

NATERIA MH

Минерално
Пепелно съдържание < 0.5%
TBN (общо алкално число): 5.5

• Двигатели, работещи с природен газ, използвани
за когенерация или за дейности, свързани с нея

NATERIA MJ

Минерално
Пепелно съдържание < 1%
TBN (общо алкално число): 8.8

• Двигатели, работещи с природен газ или биогаз:
пречистващи станции, течен тор, сметища.

NATERIA MP

Минерално
Пепелно съдържание < 0.5%
TBN (общо алкално число): 5.5

• Двигатели, работещи с природен газ, експлоатирани
при сурови условия.

NATERIA X 405

Синтетично
Пепелно съдържание < 0.5%
TBN (общо алкално число): 5.2

• Двигатели, работещи с природен газ,
експлоатирани при сурови условия.

NATERIA ML 406

Минерално
Пепелно съдържание < 1%
TBN (общо алкално число): 6.1

• Двигатели, работещи със сметищен газ,
с контролирано съдържание на H2S.

NATERIA V

Минерално
Безпепелно

• 2-тактови и 4-тактови газови двигатели
и моторни компресори.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

Много добри свойства на запенване,
освобождаване на въздух и
антиемулгаторни свойства.
Високо ниво на защита срещу окисляване.

32 до 100

ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB
Alstоm HTGD 90117 (преди Alstоm NBA P 50001A)
• General Electric GEK 28143 B, GEK 32568 F,
GEK 27070, GEK 46506 D • MAN Energie ME-TTS
001/18/92 • MAN Turbo SPD 10000242284 •
Siemens TLV 901304 • Skoda turbiny Plzen • Solar
ES 9-224 W Class II

Много висока устойчивост на окисляване.
Подсилена защита срещу износване
и добавки за изключително високо
налягане.
По-дълги интервали между смяната на

32
46

ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE
Alstоm HTGD 90117 (преди Alstоm NBA P 50001A)
• General Electric GEK 28143B, GEK 32568F, GEK
107395A, GEK 101941A, GEK 27070, GEK 46506 D •
MAN Energie ME-TTS 001/18/92 • MAN Turbo SPD
10000242284 • Siemens TLV 901304 • Skoda turbiny
Plzen • Solar ES 9-224 W Class II

32
46

MIL-PRF-23699F
Allison Rolls Royce (USA) • General Electric • Rolls
Royce (UK) • Turbomeca

маслото.
Отлична устойчивост при високи
температури.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Турбини, двигатели и газови компресори

• Запенване, освобождаване на въздух и антиемулгаторни свойства, осигуряващи добра експлоатация
на оборудването.
• Специфична защита срещу износване и добавки за изключително високо налягане,
които позволяват механизмите да издържат на високо натоварване.

• По-дълги интервали между смяната на маслото благодарение на значителната резервна алкалност.
• Термална стабилност, устойчивост на окисляване и нитриране.
• Значителна защита срещу износване и антикорозионни качества.
• Детергентни и дисперсантни качества, които намаляват образуването на утайка.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

SAE КЛАС

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло с дълъг полезен живот.
Съвместимост с каталитични
преобразуватели.

40

Cаterpillar: серий 3500 • MWM (DEUTZ): съдържание
на сулфатна пепел до 0.5 wt.% • Perkins: 4000 •
Waukesha: APG 220 GL • Wӓrtsilӓ: 220 SG • MDE:
28XX, 30XX • MTU: природен газ

Масло с дълъг полезен живот. Засилени
детергентни качества.

40

GE Jenbacher: Technical Instruction 1000-1106 • MDE: 28XX,
30XX • MAN 3721-2: All types • MWM (Deutz): съдържание
на сулфатна пепел от 0.5 до 1.0 wt.% • MTU: биогаз

Масло с много дълъг полезен живот.
Отлични резултати при сурови условия.

40

Масло с изключително дълъг полезен живот.
Увеличена производителност
благодарение на изключително малкото
количество утайки върху тръбите на
топлообменника.

40

Wӓrtsilӓ: 220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 32 DF, 50 DF •
Waukesha: APG 220 GL

Масло с дълъг полезен живот.
Неутрализиране на киселинните
съединения в газовете.

40

GE Jenbacher: Technical Instruction 1000-1105

Съвместимост с каталитични
преобразуватели.

40

MIL-L-2104A
Clark • Cooper-Bessemer • Ingersoll-Rand KVS
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Турбини, двигатели и газови компресори
ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ЗА РЕЗЕРВНИ АГРЕГАТИ
ПРОДУКТ
DISOLA SGS

СЪЩНОСТ
Детергентно, минерално

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Дизелови двигатели, за резервни агрегати
на болници, атомни електроцентрали,
офшорни секции.

ГАЗОВИ КОМПРЕСОРИ
Маслата PRIMERIA и ORITES са създадени за смазване на газови компресори и цилиндри на
компресори, работещи при свръхналягане.
PRIMERIA LPG отговаря на ограниченията във връзка с компресията на въглеводородни газове, вкл.
приложения за охлаждане.
ORITES TN 32 е висококачествено турбинно минерално масло, адаптирано за смазване на
турбокомпресори с отделяне на амоняк.
Продуктите ORITES DS, TW и EDA са специално създадени за цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане, и отговарят на основните разпоредби, валидни за производството на полимери.

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

PRIMERIA LPG 150

Синтетично PAG

• Въглеводородни газови компресори.

ORITES TN 32

Минерално

• Газови турбокомпресори с отделяне на амоняк.

ORITES DS 125

Синтетично PAG

• Цилиндри на газови компресори.

ORITES DS 270

Синтетично PAG

• Цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане.
• За производството на полиетилен.

ORITES DS 270 A

• Цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане.
• За производството на полиетилен.

ORITES DS 270 X

• Цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане.
• За производството на етилен-винил-ацетат.

ORITES TW 220

18

СЪЩНОСТ

Бяло масло

• Цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане.
• За производството на полиетилен и отделяне на
амоняк.

ORITES TW 220 X

• Цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане.
• За производството на етилен-винил-ацетат.

ORITES EDA 220

• Цилиндри на компресори, работещи при
свръхналягане.
• За производството на EDA.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

Безопасно за извънредно стартиране
на пълна мощност. Отлична вътрешна
защита на двигателя, докато е изключен,
благодарение на антикорозионните
добавки.

SAE КЛАС
40

СПЕЦИФИКАЦИИ
MIL-L-2104 C • MIL-L-21260 C
EDF PMUC

Белите масла и синтетичните масла на основата на PAG осигуряват на тези продукти:
• Отлична разтваряща способност и защита срещу износване.
• Дълъг полезен живот на облицовката.
• Много добро поведение при високо налягане.
• Много лесно изпомпване.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Устойчиви на разреждане с
въглеводородни газове. Отлична химична
стабилност.

150

ISO 6743-3: DGC
Sulzer-Burckhardt • Howden • Aerzen

Предотвратяват образуването на утайки.
Съвместимост с еластомери и обичайните
метали. Ниско съдържание на сяра.

32

Dresser-Rand • Thermodyn • Creusot-Loire • Rateau

Устойчиви на разреждане с
въглеводородни газове.

125

ISO 6743-3: DGC Sulzer-Burckhardt

Отлична мазилност.

270

NSF H1
ISO 6743-3: DGC • EU 2002/72/EC
Burckhardt Compression

Турбини, двигатели и газови компресори

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

Намаляват образуването на утайки.

Устойчиви на корозия.

Отлична мазилност.

220
ORITES TW 220 е сертифицирано по ISO 21469

Устойчиви на корозия.
ORITES EDA 220 е сертифицирано по ISO 21469
Отлична мазилност.

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Предавки
Маслата CARTER, KASSILA и NEVASTANE са създадени за смазване на предавки.
При избора на смазка за предавки е необходимо да се вземат предвид множество параметри:
• Вид предавка: размери, обработка на зъбците, характеристики на плъзгане и понижение
на скоростта, открит или закрит корпус.
• Експлоатационни условия: натоварването, нивата на вибрации и удари, степента на защита срещу
износване и качествата за работа при изключително високо налягане определят избора на
смазочен материал.
• Температура на маслото в експлоатационни условия: много ниска, умерена между +20 ºC и +80 ºC,
гореща и над +80 ºC, изключително висока, надвишаваща +120 ºC.
• Въздействието на смазочния материал върху средата, в която се намира предавката, в случай
на теч: необходима е биоразградимост, да позволява употреба, когато има вероятност
от случаен контакт с храни, или да не оставя петна.
• Въздействие на средата на предавката върху смазочния материал: за да се предотврати и корозията

МИНЕРАЛНИ МАСЛА ЗА ПРЕДАВКИ
ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

CARTER ST

Минерално

• Предавки за промишлени цели, лагери при високо
натоварване и умерена температура на маслото.

CARTER EP
68 - 1000

Минерално

• Предавки за промишлени цели, лагери под високо
натоварване и високи температури.

NEVASTANE EP

Бяло

• Предавки, зъбни помпи, вериги и транспортни ленти.

CARTER XEP

Минерално
висококачествено

• Предавки под високо натоварване, високи
температури и тежки условия.
• Предавки за ветрогенератори.

KASSILLA GMP

Минерално

• Предавки за промишлени цели при много високо
натоварване и постоянни удари.
• Адаптирани за сурови условия: циментови заводи,
стоманодобивната и железодобивната промишленост,
мини, трошене...

СИНТЕТИЧНИ МАСЛА ЗА ПРЕДАВКИ
ПРОДУКТ

20

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

CARTER SH

Синтетично PAO

• Предавки при много високо натоварване
и високи температури при тежки условия.
• Предавки за ветрогенератори.

CARTER BIO

Синтетично естерно

• Предавки, при които съществува риск
от попадане в околната среда.

CARTER SY

Синтетично PAG

• Промишлени трансмисии с висок коефициент
на плъзгане.
• Цилиндрични колела и червячни винтове.
• Предавки, работещи при много високи температури.
• Не се смесва с минерални масла и някои
синтетични смазочни материали.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

Биоразградими

и съкращаването на полезния живот на течността поради влажност, прах или други елементи,
някои масла предлагат подсилени антикорозионни качества.
• Условия на поддръжка: синтетична течност, осигуряваща дълъг интервал между източванията на смяна
на маслото и гарантираща експлоатационна безопасност, спестява значителна част от разходите за поддръжка.
Серията NEVASTANE е специално създадена за селскостопанската и хранителната промишленост и свързаните с тях дейности като производството на опаковки. Използва се и във фармацевтичната и козметичната индустрия.
Всички продукти NEVASTANE са регистрирани по NSF H1. Употребата им е от изключителнo значение,
когато се изисква високо ниво на хигиена в съответствие с метода по HACCP. Като високопроизводителни продукти те осигуряват защита на оборудването, увеличават неговия полезен живот и по този
начин обезпечават сигурността на производствената верига.

ISO VG

Отлична защита на предавките и лагерите благодарение на
подсилените свойства за действие при изключително високо
налягане. Антикорозионна защита.

150 до 680

Удължаване на интервалите между източванията. Защита срещу
точкова корозия.

68 до 1000

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 12925-1 CKC
• DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3
CLP • AGMA 9005-E02 EP
U. S. Steel 224 • Flender

Отлична защита под високо натоварване. Адаптирано за широка
гама приложения.

100 до
1000

По-дълъг полезен живот на маслото благодарение на отличната
термална стабилност.
Подсилена антикорозионна защита.
Много добра защита на лагери.
Отлична защита на зъбците срещу точкова корозия.

150 до 680

Много добра термална стабилност.
Подсилена защита срещу корозия и точкова корозия. Съдържа
графит и молибденов дисулфид.

150 до
1000

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

NSF H1 • Kosher

Предавки

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO 6743-6 CKC • ISO 21469
ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3
CLP • AGMA 9005-E02 EP
U. S. Steel 224 • FAG • Flender

ISO VG

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3
CLP • AGMA 9005-E02 EP

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отлична защита срещу корозия, износване и точкова корозия.
По-дълъг полезен живот на маслото благодарение на отлична
термална стабилност. Може да се използва на открито
благодарение на много ниската температура на втечняване.

150 до
1000

ISO 12925-1 CKD

Биоразградимо.
Много добри свойства при изключително високо налягане, за
защита срещу износване и за антикорозионна защита.
Стабилност срещу окисление.

150 до 460

Еквивалент
ISO 12925-1 CKD
• DIN 51517-3 CLP

Подобрени качества при изключително високо налягане.
Много добра термална стабилност, добра антикорозионна
защита.
Много ниско пенообразуване.

150 до 680

ISO 12925-1 CKD/CKT

• DIN 51517-3 CLP
Flender • FAG • SKF

• DIN 51517-3 CLP
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Предавки
СИНТЕТИЧНИ МАСЛА ЗА ПРЕДАВКИ

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

NEVASTANE SL

Синтетично PAO

• Тежки температурни условия и високо натоварване.
• Предавки, направляващи релси, плъзгащи лагери
и (ролкови) лагери.

NEVASTANE SY

Синтетично PAG

• Тежки температурни условия и високо натоварване.
• Транспортни ленти на фурни, оборудване за
бутилиране, колела и червячни
винтове.
• Не се смесва с минерални масла и някои
синтетични смазочни материали.

СПЕЦИАЛНИ МАСЛА
ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

CARTER EP
1500, 2200, 3000

Полусинтетично

• Предавки, работещи при ниски скорости.
• По-специално пръстени за печки и вагони за
превозване на трошен камък.

CARTER MS 100

Битум с много висок
вискозитет

• Предавки за открит монтаж.

CARTER ENS 400
CARTER ENS/EP 700

Битум с много висок
вискозитет

• Предавки за открит монтаж или предавки в корпуси,
изложени на протичане, работещи при ниска скорост.
• Зъбни венци, направляващи релси.
• Смазване на кабели и метални вериги.

CARTER ALS

Не оставя петна

• Предавки в корпуси с алуминиеви шевове:
цилиндрични двойки предавки, лагери
и съединители.
• Цилиндрични колела и червячни винтове.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

Отлична защита на оборудването.
Удължаване на интервалите между източванията.
По-дълъг полезен живот на оборудването.

100 до 460

NSF H1 • Kosher
ISO 6743-6 CKC • ISO 21469

220
320
460

NSF H1

ISO VG

СПЕЦИФИКАЦИИ

Много голямо допустимо натоварване благодарение
на отличните качества за работа при изключително
високо налягане и защитата срещу износване.
Защита срещу удари и корозия.

1500
2200
3000

ISO 12925 CKC • DIN 51517-3 CLP
(клас 1500) • AGMA 9005-E2,
NF-F19-809

Подсилени свойства за работа при изключително
високо налягане. Отлична адхезионна способност.
Устойчивост срещу въздействието на водата,
антикорозионна защита.

6800

ISO 6743-6 CKJ

Възможно приложение при температурата на околната
среда благодарение на разтворителя, който намалява
вискозитета.
CARTER ENS/EP 700 се предлага като аерозол.
Не оставя петна от алуминий.
Отлична защита на смазаните части.
Устойчивост на корозия дори при наличието на вода.

Кинематичен
вискозитет при
100 ºC на сухия
екстракт: 400 и
700 mm/s
220
460

Предавки

Подобрена работа при изключително високо налягане.
Много добра термална стабилност.
Антикорозионна защита.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL
ENS/EP 700: ISO 6743-6 CKJ-DIL

-
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Механизми
ЦИРКУЛАЦИОННИ МАСЛА
CIRKAN, CORTIS и MISOLA са циркулационни масла, създадени за централизираното смазване на
различни части в промишлените машини: лагери, предавки и др.
ТОТАЛ предлага широка гама масла – от чисто минерално масло за смазване на системи със седмично
зареждане, работещи при умерени температури, до високоусъвършенствани продукти, адаптирани за

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

CIRKAN C

• Смазване с пълно изразходване или с маслено корито за механизми,
съединения, лагери, вериги.

CIRKAN RO

• Апарати и хидравлични вериги, за които се прилагат температурни ограничения.

CIRKAN ZS

• Апарати и хидравлични вериги, работещи при тежки температурни условия
и с голямо натоварване.

CORTIS MS

• Предавки, механизми и различни механични системи, изискващи защита
срещу износване.
• За хидродинамични лагери тип Morgiol, лагери BGV и Danieli ESS.

ЦИРКУЛАЦИОННИ МАСЛА ЗА МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ
ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

MISOLA AFH

Безпепелно Минерално

• Лагери и предавки, работещи в топла,
влажна среда.

MISOLA ASC

Безпепелно Минерално

• Оборудване, работещо при високи температури
и натоварване.
• Лагери и предавки, работещи в топла,
влажна среда.
• Сухите и мокрите участъци от машини
за производство на хартия.
• Препоръчва се, когато натоварените
предавки са част от веригата за смазване.

MISOLA MAP

Безпепелно Полусинтетично

• Плъзгащи или ролкови лагери и предавки
със средно натоварване, за които се прилагат
температурни ограничения.
• Лагери на сушилни барабани на машини
за производство на хартия.
• Хидравлични вериги в различни цилиндри.

MISOLA MAP SH

Безпепелно Синтетично PAO

• Плъзгащи или ролкови лагери и предавки
със средно натоварване, за които се прилагат
температурни ограничения.
• Препоръчва се за лагерите на сушилни барабани
на машини за производство на хартия.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

СПЕЦИФИКАЦИИ

Изключително рафинирано парафиново минерално
масло. Висок естествен вискозитетен индекс.

32 до 320

ISO 6743-4 HH • ISO 6743/1 AN

Антикорозионна защита на оборудването. Защита
срещу окисляване.

32 до 460

ISO 6743-4 HL • ISO 6743-6 CKB •
DIN 51517-2 CL • DIN 51524-1HL •
AGMA 9005-E2 RO

Много добра защита срещу износване и
антикорозионни качества. Подсилена защита на
оборудване с високо натоварване. Защита срещу
окисляване.

220 до 320

ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB

Много добра защита срещу износване и
антикорозионни качества. Подсилена защита за
оборудване с високо натоварване. Образуването на
утайки е предотвратено благодарение на добавките
без съдържание на пепел. Отлични антиемулгаторни
качества.

100 до 680

ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

Danieli® Standard • Morgoil®
Lubricant • Morgoil® Advanced
Lubricant

ISO VG

Отлична термална стабилност и защита срещу
окисляване.
Подсилена защита срещу износване.
Отлична антикорозионна защита.
Добавките без съдържание на пепел ограничават
образуването на утайки.

150 до 220

Отлично допустимо натоварване.
Масло с дълъг полезен живот благодарение на много
добрата термална стабилност и защитата срещу
окисляване.
Много добра антикорозионна защита дори при
наличието на вода от киселинен процес.
Безпепелна добавка, намаляваща образуването на
утайки.

100 до 320

Може да издържи на температура до +130 ºC. Отлична
антикорозионна защита. Добавките без съдържание
на пепел ограничават образуването на утайки. Масло с
изключително дълъг полезен живот.

150 до 460

Може да издържи на значителни температурни
ограничения. Отлична антикорозионна защита и
защита срещу износване. Добавките без съдържание
на пепел ограничават образуването на утайки. Масло с
изключително дълъг полезен живот.

150 до 460

Механизми

най-тежките експлоатационни условия.
Маслата MISOLA са специално създадени за хартиената промишленост.
Класификацията, използвана за тези течности, е по стандарт ISO 6743-4 и ISO 6743-6 в съответствие
с нивото на ефективност и вискозитетния клас.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 12925-1 CKD
Voith VN 108 • FAG FE8 PM

ISO 12925-1 CKD
Voith • Metso • SKF • FAG

ISO 6743-4 HL • ISO 12925-1 CKB
SKF Rollen Test

ISO 12925-1 CKS
Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test
• FAG FE8 PM
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Механизми
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ВЕРИЖНИ МАСЛА
ПРОДУКТ
CORTIS SHT 200

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Системи с постоянно смазване.
• Механизми, ролкови вериги, ролки на ролкови лагери, барабани
във фурни и печки.
• Машини за производство на стъкло.
• Транспортни вериги за гореща обработка, с непрекъснат работен процес.

МАСЛА ЗА ЦИЛИНДРИТЕ НА ПАРНИ ДВИГАТЕЛИ
ПРОДУКТ

26

СЪЩНОСТ

CYL

Минерално, без
модификатори

CYL C

Минерално, с модификатори

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Цилиндри на парни двигатели.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Синтетични бази, ограничаващи утайките при
окисляване при много високи температури.
Защита срещу износване, гарантирана и при много
високи температури. Гарантира постоянно смазване на
механизмите при температури до +240 ºC.

200

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ISO VG

-

СПЕЦИФИКАЦИИ

460
1000

ISO 6743-99 Z

460
680

ISO 6743-99 Z

Механизми

Изключително рафинирано базово масло.
Висок вискозитетен индекс.

СПЕЦИФИКАЦИИ

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Металообработка
ТОТАЛ предлага пълна гама течности за металообработка, които ще ви позволят да увеличите вашата
конкурентоспособност, като комбинирате качествена работа на машините с ниски производствени разходи.
Съставът на тези продукти е разработен на базата на проведени тестове с други течности върху
металообработващи машини с цел оптимизиране на работата на машините по отношение на
способността за рязане и износването на инструментите.
В резултат на това нашите течности осигуряват по-нисък разход на енергия и по-дълъг полезен живот на

ЧИСТИ МАСЛА ЗА РЯЗАНЕ
Маслата VALONA са създадени за широка гама дейности по машинна обработка, от леки до
изключително тежки операции.
Те гарантират висока ефективност, като същевременно са екологично чисти, тъй като не съдържат хлор.
• Много добра гладкост на повърхностите с висок стандарт за размерите и допуска.
• По-дълъг полезен живот на инструментите за рязане.
• Повторна обработка при минимални разходи.
• Лесни за използване от операторите.

ПРОДУКТ

МЕТАЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

МАСЛА ЗА РЯЗАНЕ ЗА СТАНДАРТНА МАШИННА ОБРАБОТКА
VALONA MS 1022

Черни и цветни

• Прецизно струговане на месинг и нисковъглеродна стомана.

VALONA MS 1032
VALONA MS 3020

МАСЛА ЗА РЯЗАНЕ ЗА ТЕЖКА МАШИННА ОБРАБОТКА
VALONA MS 5009

Черни и цветни

VALONA MS 5020

• Прецизно струговане на медни или алуминиеви сплави, нисковъгле
родна стомана и стомана със средно до високо съдържание
на въглерод.
• Прецизно струговане и рутинна машинна обработка на медни или
алуминиеви сплави и стомана, вкл. твърда или неръждаема стомана.

VALONA ST 5022

Черни

• Машинна обработка на леки сплави, стомана с високо и изключително
високо съдържание на въглерод и легирана стомана.

VALONA AU 5510

Черни и цветни

• Машинна обработка на алуминиеви сплави.

VALONA AU 5520

• Прецизно струговане на алуминиеви и медни сплави, стомана с ниско
и средно въглеродно съдържание.

МАСЛА ЗА РЯЗАНЕ ЗА МНОГО ТЕЖКА МАШИННА ОБРАБОТКА
VALONA MS 7009

Черни и цветни

• Машинна обработка на стомана, вкл. с изключително високо
съдържание на въглерод, специална и огнеупорна стомана.
• Адаптирани за машинна обработка на титан.

VALONA ST 7016

Черни

• Дълбоко пробиване, малки диаметри, стопилка на стомана и
неръждаема стомана, шлифоване на резби с бавно подаване,
изработване на зъбци и изпускане на стопилка при стомана с високо
съдържание на въглерод.

VALONA ST 9013

Черни

• По същия начин като VALONA ST 7016, както и за пробиване, зенковане
на легирана и неръждаема стомана, рязане с червячна фреза и
шевинговане, райбероване при висока (VG 13) и ниска скорост (VG 37).

VALONA ST 9520

Черни

• Трудни вътрешни работи: фрезоване на зъбни колела с червячна фреза,
шмиргеловане на високо легирана, огнеупорна стомана и титаниеви
сплави.

VALONA BR 9015

Черни и
алуминий

• Високоскоростно райбероване на високо легирана стомана
и всички трудни операции.

VALONA MS 7023
VALONA MS 6016 F

VALONA ST 9122
VALONA ST 9037
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Чистите масла за рязане VALONA съответстват на европейските директиви за емисиите на летливи
органични съединения.
С употребата на тези продукти подкрепяте инициативите за постоянно усъвършенстване по отношение
на грижата за здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда.
Експлоатационните качества на продуктите са оценени по скала от 1000 до 9000. Числата във възходящ
ред след наименованието на продукта отразяват възможностите за машинна обработка, които
предлага продуктът, от леки до много тежки дейности.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ* СПЕЦИФИКАЦИИ

Икономичен продукт.
Неутрален към еластомери и бои.

22

Намален разход на масло.
Улеснено центрофугиране на стружки.

20

Отлични охлаждащи качества.

9

ISO-L-MHB

32

Металообработка

инструментите.
Здравето на хората, безопасността на инсталациите и грижата за околната среда са приоритети за ТОТАЛ:
• Съставът на продуктите съответства на приложимото законодателство и гарантира повече удобство в
работата на операторите.
• Предлага се обучение относно най-добрите практики и правилата за здраве, безопасност и опазване
на околната среда.

ISO-L-MHE

20
Оптимизиран за стомана.

22

ISO-L-MHF

Оптимизиран за леки сплави.
Предотвратява слепването на стружки.

10

ISO-L-MHE

20

Висока ефективност при широка гама приложения, вкл.
биомедицински и авиационни.

9

ISO-L-MHB

23

Препоръчва се за машинна обработка на титан.

16

Много добро отстраняване на стружките

16

ISO-L-MHF

Висококачествено масло за най-сложните приложения.

13

ISO-L-MHF

22
37
Замества хлорираните продукти.

20

ISO-L-MHF

Изключително полиране за райбероване.

15

ISO-L-MHF

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Металообработка
ЧИСТИ МАСЛА ЗА РЯЗАНЕ

ПРОДУКТ

МЕТАЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

МАСЛА ЗА ШЛИФОВАНЕ И ЛЕПИНГОВАНЕ
VALONA GR 3005
VALONA GR 3008

Черни
и цветни

• Лепинговане, суперфиниш и шлифоване на стомана с високо
съдържание на въглерод.

VALONA GR 7005
VALONA AU 5510

• Шлифоване.

VALONA AU 5520

МАСЛА ЗА МИКРОЛУБРИКАЦИЯ
VALONA MQL 3046

Черни
и цветни

• Микроспрей.
• Особено подходящо за фрезоване, резбоване, пробиване
със свредел, райбероване и рязане с трион.

VALONA MQL 5035

Черни
и цветни

• Микроспрей.
• Високотехнологични приложения.
• Като VALONA MQL 3046, а също и: тежка и изключително тежка машинна
обработка на стомана с високо и изключително високо съдържание на
въглерод, неръждаема стомана, титан и танталови сплави.

УНИВЕРСАЛНИ МАСЛА ЗА РЯЗАНЕ И СМАЗВАНЕ
Продуктите SCILIA гарантират отлично смазване в допълнение към отличните си резултати като универсални чисти масла за рязане. Тяхното качество не се променя дори при случайно смесване с корпусно масло.
Биоразградими

ПРОДУКТ
SCILIA MS 3040

МЕТАЛИ
Черни и цветни

SCILIA MS 5032

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Смазване за режещи и металообработващи машини.
• Увеличаване на производителността
от SCILIA MS 3040 на SCILIA MS 7046.

SCILIA MS 7046

ЕЛЕКТРОЕРОЗИОННИ ТЕЧНОСТИ
Продуктите от серията DIEL са много добре адаптирани за електроерозионния процес.
• Тесни интервали на дестилация.
• Липса на ароматични съединения.
• Висока температура на възпламеняване.

ПРОДУКТ

30

ПРИЛОЖЕНИЯ

DIEL MS 5000

• Предварителни работи и полуобработка.

DIEL MS 7000

• Полуобработка и обработка на сложни форми и прецизни габарити.

Биоразградими

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Икономичен продукт.

5

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO-L-MHE

8
Оптимизиран за лепинговане и суперфиниш.

5

Оптимизиран за сложни дейности по шлифоване.

10

Масло на растителна основа. Намален разход на
консуматив. По-чисти машини и цехове. Елиминиране на
разходите за брак. Увеличаване размера на стружките.
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ISO-L-MHB

Намален разход на консуматив. По-чисти машини и цехове.
Елиминиране на разходите за брак. Увеличаване размера
на стружките.
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ISO-L-MHE

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Препоръчва се за автоматна стомана и стомана с
ниско съдържание на въглерод.

40

Препоръчва се за неръждаема стомана.

32

Машинна обработка на всички метали, вкл. огнеупорна
стомана и титан.
Препоръчва се за резбоване.

46

Металообработка

20

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO-L-MHE

• Отлична устойчивост на окисляване.
• Електроерозионните течности DIEL съответстват на европейските директиви относно емисиите на
летливи органични съединения.
• С употребата на тези продукти подкрепяте инициативите за постоянно усъвършенстване по
отношение на грижата за здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Течен продукт.

3.9

ISO-L-MHA

Продукт с много рядка консистенция, която улеснява
премахването на металните частици.

2.4

ISO-L-MHA

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Металообработка
РАЗТВОРИМИ ТЕЧНОСТИ ЗА РЯЗАНЕ
ТОТАЛ предлага широка гама разтворими течности: макроемулсии с LACTUCA, микроемулсии със SPIRIT и
синтетични течности с VULSOL.
С оглед опазване на здравето и безопасността при работа всички течности съответстват на международните
регламенти като 1999/45/EC или BPD 98/8/EC.
Спецификации за поддържане на здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда: нашите
разтворими течности не съдържат хлор, нитрит и диетаноламин, както и други вещества (вж. допълнителния
списък за здраве, безопасност и опазване на околната среда в таблицата).
Препоръчва се с разтворимите течности да се използва чиста вода с добро биологично и физико-химично
качество.
ПРОДУКТ

МЕТАЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

МАКРОЕМУЛСИИ
LACTUCA
LT 3000

Цветни метали и стомана
с ниско съдържание на
въглерод

• Конвенционална машинна обработка на автоматен месинг,
медни сплави и висококачествена въглеродна стомана.

LACTUCA
MS 5000

Черни и цветни

• Конвенционална машинна обработка на алуминиеви сплави,
стомана с ниско съдържание на въглерод и стомана
със средно съдържание на въглерод.

LACTUCA
MS 7000

Черни и цветни

• Тежки и усложнени дейности по машинна обработка на леярски
чугун, стомана с високо съдържание на въглерод, легирана
стомана, неръждаема стомана и алуминиеви сплави.

LACTUCA
MS 9000

Черни и цветни

• Тежка и усложнена дейност по машинна обработка на твърди метали,
неръждаема стомана и титан: рязане с трион, райбероване, резбоване
чрез формоване в студено състояние и дълбоко пробиване.

МИКРОЕМУЛСИИ
SPIRIT
MS 3000

Черни

• Конвенционална машинна обработка на леярски чугун и стомана
с ниско съдържание на въглерод.
• Препоръчва се за повърхностно, цилиндрично
или безцентрово шлифоване.

SPIRIT
MS 5000

Черни и цветни

• Усложнени дейности по машинна обработка на леярски чугун, стомана
с високо съдържание на въглерод, легирана стомана и алуминиеви сплави.

SPIRIT
ASI 7000

Черни и цветни

• Усложнени дейности по машинна обработка.
• Специално за алуминиеви сплави с високо съдържание на силикон.

SPIRIT
WBA 5000

Черни и цветни

• Усложнени дейности по машинна обработка на леярски чугун,
стомана с високо съдържание на въглерод, легирана стомана
и алуминиеви сплави.

SPIRIT
WB 7000

Черни и цветни

• Усложнени и много трудни дейности по машинна обработка на леярски
чугун, стомана с високо съдържание на въглерод, легирана стомана,
неръждаема стомана и алуминиеви сплави.

РАЗТВОРИМИ СИНТЕТИЧНИ ТЕЧНОСТИ
VULSOL
MS 5500

Черни

• Шлифоване.
• Препоръчва се за цилиндри на валцовъчни машини.

VULSOL
MS 7500

Черни и цветни

• Усложнени дейности по машинна обработка и шлифоване
на стомана, стоманени сплави и цветни метали.
• Машинна обработка на пластмаса и специални оптични стъкла.

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОБАВКИ
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CONTRAM
CB 3

Детергент

• Почистване на металообработващи машини преди смяна на маслото.
• Препоръчва се за отделни резервоари и централизирани системи.

EBOTEC
BT 80

Консервант

• Пречистващо третиране на течности за машинна обработка с вода,
валцоване, леярство и теглене на тел.

ANTIFOAM
MS 30

Срещу разпенване

• Препоръчва се за последваща обработка.
• Елиминиране на пяната, формирана по време на работата
с емулсии и синтетични течности.

Съставът на продуктите гарантира добрата машинна обработка на всеки вид метал, независимо колко тежки
са операциите:
• С намаляване на усилието за рязане се осигурява по-дълъг полезен живот на инструментите и по-добра
окончателна обработка на повърхността на частите.
• Защита срещу корозия на обработените части и на оборудването.
• Устойчивост срещу развитието на бактерии и плесен.
• Продукт, който не образува пяна и няма мирис с цел да бъде по-удобен за употреба.
• Стабилност в експлоатационни условия, която гарантира дълги интервали между източванията на маслото.
Здраве, безопасност и
опазване на околната среда

СПЕЦИФИКАЦИИ

Икономична формула.
Не оставя петна по медните сплави.

-

ISO-L-MAA

Икономична формула.

-

ISO-L-MAA

Висококачествен продукт.
Универсален продукт за всички приложения.

-

ISO-L MAD • TRGS 611

Висококачествен продукт. По-дълъг полезен
живот на инструментите.

Без съдържание
на гликол етер

ISO-L MAB • TRGS 611

Икономична формула.
Чистота на машините благодарение на
детергентното действие.

Без съдържание на гликол етер

ISO-L-MAE • TRGS 611

Универсален продукт за широка гама
приложения.

-

ISO-L MAE • TRGS 611

Отлични резултати при рязане.
По-малко брак от обработените части.

-

ISO-L MAF • TRGS 611

Високоефективна универсална формула.

Без съдържание на бор
Без съдържание на амин

ISO-L MAF • TRGS 611

Добавки за работа при изключително високо
Без съдържание на бор
налягане, благодарение на които е възможно да
се намали усилието за рязане.

ISO-L MAF • TRGS 611

Овлажнява, охлажда и почиства за отличен
завършек на обработените части.

Без съдържание на бор

ISO-L-MAG • TRGS 611

Естествена устойчивост на развитието на
бактерии. Универсален продукт за машинна
обработка и шлифоване.

Без съдържание на бор

ISO-L MAH

Металообработка

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

Здраве,
безопасност
и опазване на
околната среда

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

Алкалност, която е съвместима с течностите в експлоатационни условия.

Без съдържание на
формалдехид

По-дълъг полезен живот на течностите за машинна обработка на водна основа
благодарение на действието му върху широка гама микроорганизми.

Без съдържание на
формалдехид

Без нежелани ефекти върху обработката. Не съдържа силикон.

-
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Металообработка
МАСЛА ЗА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
Серията MARTOL е създадена за смазване при студено формоване на черни и цветни метали: пластична
деформация, рязане при формоване, отливане, теглене на тел, в зависимост от използваните продукти.
За да се предпази здравето на потребителите и околната среда, тези масла не съдържат хлор
(с изключение на Martol EP и Martol EV 45).
Качествата по отношение на здраве, безопасност и опазване на околната среда са посочени в таблиците.

ПРОДУКТ

МЕТАЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧИСТИ МАСЛА ЗА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
MARTOL EP 150
MARTOL EP 360

Черни, неръждаема
стомана, цветни

MARTOL EP 1000

• За дебелина < 3 mm
• За дебелина < 5 mm
• За много трудни операции или дебелина > 5 mm

MARTOL 230 CF

Черни и алуминиеви сплави

• Рязане, пластична деформация за дебелина < 2 mm

MARTOL EP 5 CF

Черни и алуминиеви сплави

• Рязане, формоване.
• За дебелина < 2 mm

MARTOL EP 65 CF

• Рязане, пластична деформация, екструзия на
трансмисионни валове, теглене на стоманена тел.

MARTOL EP 100 CF

• Рязане, пластична деформация и отливане на
стомана с ниско съдържание на въглерод
до стомана със средно съдържание на въглерод.

MARTOL EP 235 CF

• Рязане, пластична деформация и отливане
на стомана с ниско съдържание на въглерод
до слитъци със средно съдържание на въглерод.

MARTOL EP 405 CF

• Тежки дейности по пластична
деформация, отливане.

MARTOL FMO 3 CF

Алуминий

• Производство на опаковки: пластична деформация
и предварителна индукция на алуминиеви ленти.

Всички метали

• Леки дейности по рязане и пластична деформация.
• За дебелина от 0.2 до 0.5 mm.

MARTOL FMO 15 CF
MARTOL FMO 75 CF
MARTOL FMO 235 CF
MARTOL EV 10 CF
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MARTOL EV 20 CF

• Като MARTOL EV 10 CF.
• Производство на железни стружки.

MARTOL EV 40 CF

• Рязане на стоманени и алуминиеви ленти.
• За дебелина < 1 mm

MARTOL EV 45

• Рязане.
• Подходящ за неръждаема стомана.

MARTOL LVG 15 CF

Цветни

• Пластична деформация и финно щанцоване.
• За дебелина < 0.3 mm

MARTOL LVG 25 CF

Стомана и цветни метали

• Умерени и средно тежки дейности
по пластична деформация.
• За дебелина < 2 mm

MARTOL LVG 50 CF

Стомана и цветни метали

• Пластична деформация и щанцоване.
• За дебелина < 3 mm

Биоразградими

Маслата MARTOL гарантират много високо ниво на смазване и увеличаване на производителността:
• Много високо качество на обработката на формованите части.
• Намаляване прекъсването на работата за поддръжка.
• Добри антикорозионни качества.
• Добра способност за елиминиране.
• Без мирис.

Ефикасно разнасяне.

Здраве, безопасност
и опазване
на околната среда
Хлориран

ВИСКОЗИТЕТ*

150

Широка гама приложения.

360

Отлични качества при изключително високо налягане.

1000

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO-L-MHF

Отлична мазилност.

Без съдържание на хлор

230

ISO-L-MHF

Позволява сглобяване със заваряване без обезмасляване.

Без съдържание на хлор

5

ISO-L-MHF

Позволява няколко цикъла без
повторно намасляване.

65

Отговаря на нуждите на
автомобилната индустрия.

По-малко износване на инструментите.

100

ISO-L-MHF

Устойчивост на гранясване.
Резултатите се увеличават паралелно на вискозитета.

235

ISO-L-MHF

Позволява няколко цикъла без
повторно намасляване.

405

ISO-L-MHF

3

ISO-L-MHB

Висока температура на изтъркване (отливане на слитъци).

Суровини от растителен произход
MARTOL FMO 3CF също съдържа
разтворител

Металообработка

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

15
75
235

Без мирис.
Отлично разнасяне на филма.

Без съдържание на хлор
Без съдържание на сяра

2.2 при 20 °C

ISO-L-MHB

Ограничаване на загубите от
изпарения. Ниски емисии на летливи органични съединения.

Без съдържание на хлор
Без съдържание на сяра

2.72 при 20 °C

ISO-L-MHB

Безцветно и без мирис.

Без съдържание на хлор

2.05 при 20 °C

ISO-L-MHC

Ниско количество отпадъчен
продукт.

Хлориран

2.8 при 20 °C

ISO-L-MHF

Не оставя петна по алуминий.
Без съдържание на хлор
Отстраняване на отпадъчния продукт с термално обезмасляване.
Отлично разнасяне.
Без мирис.

2.1 при 20 °C

ISO-L-MHB

-

Без съдържание на хлор

2.3 при 20 °C

ISO-L-MHB

-

Без съдържание на хлор
Без съдържание на сяра
Без съдържание на ароматни
съединения
Намалени емисии на летливи органични съединения

4.65 при 20 °C

ISO-L-MHF Отговаря на
изискванията на европейските регламенти
за емисиите на летливи
органични съединения.

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s, освен когато е посочено друго
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Металообработка
МАСЛА ЗА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТ

МЕТАЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗТВОРИМИ МАСЛА ЗА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
MARTOL SOLUBLE 100

Черни

• Много трудна пластична деформация.

ETIRELF TRS 48

Стомана с високо
съдържание на въглерод и
алуминиеви сплави

• Пластична деформация.
• Щанцоване.

MARTOL S 4173

Черни метали и неръждаема
стомана

• Трудна пластична деформация на стоманени ленти.
• Рязане на ламарина с преса.

СМАЗКИ ЗА РОЛКИ
Серията LUBRILAM е създадена за студено валцоване на алуминий и се използва за широка гама
приложения от предварителната обработка до шлифоването.
Маслото LUBRILAM отговаря на международните спецификации и се характеризира с:
• Увеличава капацитета на пресата
• Интервал за дестилация, съобразен с изискванията

ПРОДУКТ
LUBRILAM S 22 L

МЕТАЛИ
Алуминий

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Основа за валцоване за отделяне на много
тънки листове

LUBRILAM S 24 L

• Основа за валцоване за полуобработка
до окончателна обработка

LUBRILAM S 31 L

• Основа за валцоване за рязане на тесни ленти
за полуобработка до окончателна обработка

LUBRILAM S 40 L

• Основа за валцоване с висока гъстота
за предварителна обработка.

LUBRILAM C3

• Концентрат на алкохолни добавки за увеличаване
гладкостта на основата за валцоване.

LUBRILAM C6

• Концентрат на естерни добавки за увеличаване
гладкостта на основата за валцоване.

LUBRILAM CLEANER

• Масло за пречистване на въздуха.

НЕПРЕКЪСНАТО ЛЕЕНЕ
ПРОДУКТ
IRONCAST SY 50
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ПРИЛОЖЕНИЯ
• Непрекъснато леене на стомана.
• Подходящ за калъпи при работа на висока скорост.

Позволява корекция на степента
на смазване в зависимост от
трудността на дейностите.
Рационализация на смазочните
работи в цеха. Добра устойчивост
на тежка вода.

Без съдържание на хлор
Без съдържание на
формалдехид

164

ISO-L-MAD

Без съдържание на хлор
Без съдържание на
формалдехид

52

ISO-L-MHD

Хлорирано
Без съдържание на
формалдехид

130

ISO-L-MAD

• Висока устойчивост на окисляване
• Разтваряща способност на добавките
• Не оставя петна по алуминий
• Не съдържа ароматни съединения (с изключение на клас S 24 L) с цел защита на околната среда и
здравето на потребителите.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Предотвратява залепването на листовете.
Слаба миризма.

2.7 при 20 °C

Увеличава капацитета на пресата.

2.5 при 20 °C

Ниски загуби от изпарения.
Спестяване на енергия по време на
темпериране.

2.8 при 20 °C
1.9 при 40 °C

Увеличава капацитета на пресата, слаба
миризма. Много добра термална и UV
стабилност.

3.5 при 20 °C
2.3 при 40 °C

Осигурява разтворимост. Лесно нанасяне.

7.7 при 20 °C

Осигурява разтворимост. Лесно нанасяне.

2.3 при 40 °C

Устойчивост на окисляване. Регенериране
на разтворителя.

30.6 при 40 °C

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Отлична обработка на повърхностите на
слитъците. По-голяма производителност
на матриците. Ниски емисии на
изпарения.

50

СПЕЦИФИКАЦИИ

Металообработка

Здраве, безопасност
ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА
и опазване
ВИСКОЗИТЕТ* СПЕЦИФИКАЦИИ
на околната среда

Отговаря на изискванията на FDA CFR 178.3910

Системи AIRPURE

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO-L-MHB

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s, освен когато е посочено друго
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Металообработка
ЗАКАЛЪЧНИ МАСЛА
Закалъчните масла DRASTA отговарят на всички изисквания за термална обработка и са подходящи за
всички видове инсталации.

ВИД
ОБРАБОТКА

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

DRASTA
C 1000

Закаляване в студена
среда

• Втвърдяване на стомана с добра способност за закаляване.
• Втвърдяване на циментована стомана или карбонитрирана стомана.

DRASTA
C 1500

Закаляване в студена
среда

• Втвърдяване на стомана с добра способност за закаляване.
• Втвърдяване на циментована стомана или карбонитрирана стомана.

DRASTA
C 5000

Полу-бързо закаляване
в студена среда

• Втвърдяване на стомана със средна до добра способност за закаляване.

DRASTA
C 7000

Бързо закаляване в
студена среда

• Втвърдяване на стомана с ниска способност за закаляване.

DRASTA
M 7000

Закаляване в полугореща среда

• Втвърдяване на стомана с добра способност за закаляване.
• Втвърдяване на циментована стомана или
карбонитрирана стомана.

DRASTA
H 7000

Полу-ускорено
закаляване
в гореща среда

• Втвърдяване на стомана с добра способност за закаляване.
• Втвърдяване на навъглеродена стомана или карбонитрирана стомана.
• Втвърдяване на части, когато трябва да се избегнат деформации,
пукнатини от закаляване.

ДОБАВКИ И ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ЗАКАЛЪЧНИ МАСЛА
ВИД
ОБРАБОТКА

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

DRASTA
MAX C

Добавка за закаляване в
студена среда

• Концентриран ускорител на закаляването за масла
за закаляване в студена среда.

DRASTA
MAX H

Добавка за закаляване в
полу-гореща и гореща среда

• Концентриран ускорител на закаляването за масла
за закаляване в гореща и полу-гореща среда.

DRASTA SY
600

Омекотител за закаляване
на водна основа за хромванадиева стомана, леки
сплави

• Забавящи агенти на водна основа за втвърдяване на части
за производството на инструменти, автомобилната индустрия,
селското стопанство или градинарството.

ЗАЩИТНИ МАСЛА
Маслата OSYRIS служат за защита на частите срещу риска от корозия по време на съхранение и
транспортиране. Могат да се прилагат за всички черни метали, от леярски чугун до легирана стомана.
Всички продукти OSYRIS могат да се прилагат без разграничение като охлаждащ спрей и с четка.
Обезвреждат се с помощта на разтворители и основи.

ПРОДУКТ
OSYRIS 1000

РАЗНОВИДНОСТ НА ФИЛМА
Маслен

OSYRIS 3000
OSYRIS DWX 1000
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СРОК НА ЗАЩИТА
< 6 месеца
6 до 8 месеца

Маслен след изпаряване на разтворителя

-

OSYRIS DWX 3000

6 до 8 месеца

OSYRIS DWY 3500

6 до 8 месеца

Създадени са на основа на базови масла, избрани заради тяхната устойчивост на окисляване, като
позволяват да се подобрят механичните качества на частите срещу възможно най-ниски разходи.

VMAX Вискозитет
на ваната

ВИСКОЗИТЕТ* СПЕЦИФИКАЦИИ

Устойчивост на окисляване и висока 53.3 °C/s при 488 °C
температура на възпламеняване.

16

ISO-L-UHB • ISO-L-UHA

Отлична устойчивост на окисляване 55.8 °C/s при 506 °C
и висока температура на
възпламеняване. Ниска летливост.

20

ISO-L-UHB

Универсални продукти.
Икономии благодарение на доброто
прокапване.

76.7 °C/s при 553 °C

21,5

ISO-L-UHB

97.5 °C/s при 602 °C

23

ISO-L-UHB

Постоянна способност за
охлаждане във времето. Позволява
закаляване в студена и гореща
среда.

77.5 °C/s при 566 °C (вана при
40 °C)
80 °C/s при 582 °C
(вана при 100 °C)
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ISO-L-UHD

Постоянна способност за
охлаждане във времето. Икономии
благодарение на доброто
прокапване.

84.2 ºC/s при 609 ºC (вана при
40 ºC) 86.7 ºC/s при 640 ºC (вана
при 100 ºC)

120

ISO-L-UHF

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

Здраве, безопасност
ВИСКОЗИТЕТ* и опазване СПЕЦИФИКАЦИИ
на околната
среда

Позволява коригиране на скоростта на
закаляване на студените закалъчни масла.

45

ISO-L-UHK

Позволява коригиране на скоростта на
закаляване на студените и горещите или полугорещите закалъчни масла.

410

ISO-L-UHK

Невъзпламеняемо маслено корито за
закаляване. Защита против ръжда и нетоксичен
продукт. Без запенване, позволява адаптиране
на скоростта на закаляване.

575

Без съдържание
на формалдехид

Металообработка

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

ISO-L-UAD

ТОТАЛ предлага широка гама продукти в съответствие с необходимите качества на защитния филм.
Разновидност и дебелина на филма: маслен, восъчен или с разтворител.
Устойчивост във времето: интероперативна защита с хидрофобен ефект или с по-дълготрайна защита.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Лесен за отстраняване.

ISO-L-RC

Подсилени защитни свойства.

ISO-L-RD

Икономичен продукт за измиване и боядисване на ламарина.

ISO-L-RB

Бързосъхнещ.
Лесен за отстраняване филм.

ISO-L-REE

Висока температура на възпламеняване даваща възможност за ограничаване риска от пожар.

ISO-L-REE

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Металообработка
ЗАЩИТНИ МАСЛА

ПРОДУКТ
OSYRIS DWL 3550

РАЗНОВИДНОСТ НА ФИЛМА
Маслен след изпаряване на разтворителя

СРОК НА ЗАЩИТА
6 до 8 месеца

OSYRIS DWX 5000

8 до 12 месеца

OSYRIS DWY 5500

8 до 12 месеца

OSYRIS DWX 7000

12 до 18 месеца

OSYRIS DWX 9000

Восъчен след изпаряване на разтворителя

> 18 месеца

OSYRIS X 9100

Лак след изпаряване на разтворителя

> 18 месеца

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СМАЗКИ
ПРОДУКТ
FINAROL B 5746

РАЗНОВИДНОСТ НА ФИЛМА
Маслен

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Защита и лека деформация
на електропоцинкованата ламарина.

СМАЗВАНЕ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ
Серията продукти DROSERA е създадена специално за смазване на металообработващи машини.
Различните класове вискозитет, които предлагаме, позволяват смазването на широка гама механични части:
• Много бързо движещи се вретена (клас 2) и бързо движещи се вретена (класове 5 до 22)
• Хидравлични вериги (класове 32 и 46)
• Хоризонтални и вертикални плъзгачи (класове 68 до 220)

ПРОДУКТ
DROSERA MS

• Универсална серия за всички машинни части в зависимост от вискозитета
на смазочния материал: хидравлични, направляващи релси, предавки,
щпинделни механизми, предавателни и скоростни кутии.

DROSERA FB 68

• Смазочен материал за плъзгащи се части, вкл. тези
със синтетична смола, предавателни и скоростни кутии.

DROSERA HXE 68

DROSERA HXE 220
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO-L-REE

Бързосъхнещ.
Лесен за премахване филм.

ISO-L-REE

Висока температура на възпламеняване за ограничаване риска от пожар.

ISO-L-REE

Високоефективен продукт. Бързо изпаряване. Лесен за премахване филм.

ISO-L-REE

Много дълготрайна защита.

ISO-L-RFF

Сух, твърд филм за много дълготрайна защита.

ISO-L-REE

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Универсален продукт, разработен за автомобилната
индустрия и за стоманодобивната промишленост.

9.75

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO-L-RC

• Маслата DROSERA предлагат следните предимства:
• Универсална употреба
• Много добри резултати при изключително високо налягане
• Отлични качества при неравномерно подаване
• Нисък коефициент на триене

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА
Широка гама приложения.

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

2 до 220

В зависимост от вискозитета:
ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22 • ISO 6743-4: HG 32-46
• ISO 6743-13: GA 68-100-150-220 • DIN 51517 Part
3: CLP 46-68-100-150-220 • DIN 51502: CGLP
46-68-100-150-220
Cincinnati-Milacron: P-65, P-62, P-47, P-50, P-53,
P-45

Подсилени с биоциди. Много добра
адхезионна способност.

68

Съвместимост с течности за рязане, дори
на водна основа.
Много добра адхезионна способност.

68

Съвместимост с течности за рязане, дори
на водна основа.
Много добра адхезионна способност.

220

Металообработка

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА
Липса на мирис на разтворителя.

ISO 6743-13: GB 68 • DIN 51524 Part 2: HLP 68 •
DIN 51517 Part 3: CLP 68 • DIN 51502: CGLP 68 •
AFNOR E 60203 HM 68, HG 68, G 68 • CETOP RP
91H, HM 68
Cincinnati-Milacron: P-47
ISO 6743-13: GB 220 • DIN 51517 Part 3: CLP 220 •
DIN 51502: CGLP 220 • AFNOR E 60203 G 220
Cincinnati-Milacron: P-50

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Технологични масла и допълнителни продукти
за производствената дейност
МАСЛО ЗА МАТРИЦИ ЗА БЕТОННИ, ГЛИНЕНИ И ТЕРАКОТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Маслата MOLDOL и BIOMOLDOL са създадени за освобождаване на отливки за бетон, глина и теракот.
Те дават възможност за лесно отстраняване на отливките и осигуряват отлична повърхност:
• Лесно освобождаване на отливките
• Много добра термална стабилност за предотвратяване на образуването на утайки
• Чистота на повърхностите по ръбовете и контурите
• Антикорозионна защита на матриците

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТЛИВКИ
MOLDOL V 12

Минерално

• Постепенно отстраняване от матрицата на обекта за вибробетонни
компоненти.

MOLDOL BD 1

Минерално

• Постепенно отстраняване от матрицата на вибробетонни компоненти
независимо дали са загрети до +80 ºC, или не.

MOLDOL B 5817

Минерално

• Защита срещу залепване на бетона.
• За бетонови центрове, бъркачки, трошачи и автомобилни бетонобъркачки.

MOLDOL P 50

Минерално

• Отстраняване на бетонови отливки от метални или дървени матрици.

MOLDOL FC 30

Минерално

• Отстраняване на отливки на етернитов фиброцимент, без оглед
на вида влакно.

MOLDOL LW
5833

Минерално

• Отстраняване на отливки от пенобетон.
• Препоръчва се за стоманени матрици.

BIOMOLDOL 4

Растителна основа
Биоразградимо

• Постепенно отстраняване на бетоновата отливка от матрицата.

BIOMOLDOL 5

• Постепенно отстраняване на бетоновата отливка от матрицата.

BIOMOLDOL 6

• Постепенно отстраняване от матрицата на обект, както и по време на
предварителната изработка на вибробетонни компоненти.

BIOMOLDOL 7

• Отстраняване на отливките при изработването на бетонни плочи.

BIOMOLDOL S

Концентрат
за емулсия
Биоразградимо

• Препоръчва се за дървени матрици.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЛИНЕНИ И ТЕРАКОТОВИ ОТЛИВКИ ОТ МАТРИЦИ
MOLDOL CT 4

Висока температура на възпламеняване. Минерално

• Отстраняване на глинени или теракотени продукти от матриците: плочки,
тухли, съдове…

BIOMOLDOL
B 5745B

Растителна основа
Биоразградимо

• Отстраняване на глинени или теракотени продукти от матриците: плочки,
тухли, съдове…

МАСЛА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕЛАСТОМЕРНИ ОТЛИВКИ ОТ МАТРИЦИ
Маслата MOLDOL R представляват течности за отстраняване от матрицата на еластомерни материали.

ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

MOLDOL RW 4926

Синтетична течност, която
се отмива с вода

• Отстраняване на кухи еластомерни предмети.
• Специфично приложение в автомобилната
индустрия: избиване на дюрити.

MOLDOL RW 30413

PAG синтетична течност,
която се отмива с вода

• Отстраняване на кухи еластомерни предмети.
• Специфично приложение в автомобилната
индустрия: отстраняване на дюрити от матрицата.

Биоразградими

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

5.2

Температура на възпламеняване
> +80 ºC (ISO 2719)

Отлично отстраняване от матрицата.
Чистота и защита на матриците.

8

Температура на възпламеняване
> +150 ºC (ISO 2592)

Устойчивост на корозия във влажна среда.

10

Температура на възпламеняване
> +150 ºC (ISO 2592)

16.8

Температура на възпламеняване
> +200 ºC (ISO 2592)

Адаптирани за всички видове нишки.
Висок вискозитет за по-лесно освобождаване на
матрицата.

31

Температура на възпламеняване
> +200 ºC (ISO 2592)

Не оцветява бетона дори по ръбовете.

133

Температура на възпламеняване
> +240 ºC (ISO 2592)

Много лесно освобождаване от матрицата.
По-нисък разход на масло в сравнение с маслата от
нефтен произход.
Биоразградимост > 95% (CEC.L33.A94).

4.9

Температура на възпламеняване
> +80 ºC (ISO 2592)

Универсален продукт. Добра обработка на
повърхностите.

Подобрена обработка на повърхностите.
Защита на металните разклонения и импрегниране на
дървените форми.

7.1
18
5.9

Много икономичен разтвор.
Осигурява гладка повърхност на бетона.
Биоразградимост > 95% (CEC.L33.A94).

34 концентрат

Лесно отстраняване от матрицата благодарение на
отличната способност за навлажняване. Не съдържа
ароматни въглеводороди.

7.7 при 20 °C

Температура на възпламеняване
> +100 ºC (ISO 2719)

Лесно освобождаване от матрицата благодарение
на отличната способност за намокряне. Не съдържа
ароматни въглеводороди.

2.3

Температура на възпламеняване
> +80 ºC (ISO 2719)

Технологични масла и допълнителни продукти за производствената дейност

• По-лесно последващо нанасяне на лакове, бои или други покрития
• Маслата BIOMOLDOL са създадени на растителна основа, за да може да се получи много лесно
биоразградим продукт. Те са продукти, разработени за отстраняване на отливките от матрицата,
показващи много добри резултати и осигуряващи по-нисък разход на консумативи в сравнение с
продуктите от нефтен произход.

Изборът на продукт зависи от съвместимостта с вида на използвания еластомер.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ* СЪВМЕСТИМОСТ С ЕЛАСТОМЕРИ

Биоразградимост > 90% (CEC-L-33T82). Без
абсолютно никаква миризма.

225

EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton) •
CR Neoprene • ECO • Vamac® • ЕVA

На базата на PAG.

680

EPDM sulphurized • PVC / Nitrile • CR
Neoprene

*Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s, освен когато е посочено друго
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Технологични масла и допълнителни продукти
за производствената дейност
МАСЛА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕЛАСТОМЕРНИ ОТЛИВКИ ОТ МАТРИЦАТА

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

MOLDOL R MULTI

Синтетична течност, която
се отмива с вода

MOLDOL R SE GEL

Синтетична течност, която
се отмива с вода

MOLDOL RW 4949

Синтетична течност, която
се отмива с вода

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Остраняване на кухи еластомерни предмети от
матрицата.
• Специфично приложение в автомобилната
индустрия: отстраняване на дюрити от матрицата.

ТОПЛОПРЕНОСНИ ТЕЧНОСТИ
Топлопреносните течности SERIOLA и JARYTHERM имат широка гама приложения: при отопление
на жилищни и промишлени помещения, за производствени процеси в циментови заводи и фабрики
за хартия, в химичната индустрия и преработката на пластмасови изделия, както и за инсталации,
комбиниращи нагряване и охлаждане.
• Независимо дали са на минерална, или синтетична основа, течностите SERIOLA и JARYTHERM се

ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

SERIOLA 320

Минерално масло с
инхибитори

•О
 творени вериги в контакт с въздуха.

SERIOLA QA 46

Минерално масло с
инхибитори

•О
 творени вериги в контакт с въздуха.

SERIOLA 1510

Минерално

•З
 атворени вериги без контакт с въздуха.

SERIOLA ETA

Минерално

•З
 атворени вериги без контакт с въздуха.

NEVASTANE HTF

Бяло минерално

•З
 атворени вериги без контакт с въздуха.
•М
 ножество производствени процеси в
селскостопанската и хранителната промишленост:
водни бани, автоклави, реактори, фурни, преси и
матрици.

SERIOLA DTH

Синтетично с детергенти

•Г
 орещо почистване на вериги на топлопредаване.
Може да се смесва с топлоносни течности на
минерална основа.

JARYTHERM AX 320

Синтетично

•З
 атворени вериги без контакт с въздуха.
•Б
 езнапорни топлопреносни системи.

JARYTHERM DBT

Синтетично

•З
 атворени вериги без контакт с въздуха.
•О
 сновни приложения в химичната индустрия и в
преработката на пластмасови изделия.

JARYTHERM BT 06

Синтетично

•З
 атворени вериги без контакт с въздуха.
•О
 сновно за инсталации, комбиниращи нагряване и
охлаждане.

NSF H1 – подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

Без абсолютно никаква миризма.

ВИСКОЗИТЕТ* СЪВМЕСТИМОСТ С ЕЛАСТОМЕРИ
800

EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton)
• VMQ (Silicone) • CR Neoprene • Vamac®
• EVA

Антикорозионни качества.

-

EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton)
• CR Neoprene • ECO

Биоразградимост > 90% (CEC.L33.A94). Без
абсолютно никаква миризма.

-

EPDM • PEC • PVC / Nitrile • FKM (Viton) •
VMQ (Silicone) • CR Neoprene • Vamac® •
етилен-винил-ацетат

характеризират със:
• Много висока термална стабилност, която предотвратява запушването на инсталациите.
• Висока топлообменна способност, която позволява спестяване на енергия благодарение
на намаленото време за подгряване на инсталациите.
• Дълъг полезен живот без влошаване на качествата дори при технологични температури от +350 ºC.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технологична температура < +250 ºC. Висок
вискозитет.

310

ISO 6743-12 L-QA

Технологична температура < +250 ºC.

46

ISO 6743-12 L-QA

Технологична температура < +280 ºC. (+300 ºC
във филма).

31

ISO 6743-12 L-QB • DIN 51502 L

Технологична температура < +300 ºC. (+350 ºC
във филма).

32
100

ISO 6743-12 L-QB • DIN 51502 L

Технологична температура < +300 ºC. (+330 ºC
във филма).

32

NSF H1

Технологична температура ~+270 ºC. Много
висока температурна стабилност.

25

Технологична температура от -10 ºC до +310 ºC
(+340 ºC във филма).

10

ISO 6743-12 L-QC

Технологична температура от 0 ºC до +350 ºC
(+370 ºC във филма).

19

ISO 6743-12 L-QD

Технологична температура от -30 ºC до +280 ºC.
Температура в напорни вериги <+350 ºC.

4

ISO 6743-12 L-QE

ISO 6743-12 L-QB • ISO 21469

Технологични масла и допълнителни продукти за производствената дейност

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Технологични масла и допълнителни продукти
за производствената дейност
БЕЛИ МАСЛА И ВАЗЕЛИН
Белите масла FINAVESTAN са изключително пречистени благодарение на рафиниращия етап, включващ
високотехнологичен процес по хидрогенизация под високо налягане. Маслата с медицинско качество
отговарят на изискванията на фармацевтичната, козметичната, селскостопанската и хранителната

ПРОДУКТ
FINAVESTAN A 50 B

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Медицинско бяло масло

• Създадено за:
- фармацевтичната промишленост: ексципиент,
- козметичната промишленост: суровина,
- пластмасовата промишленост: пластификатор за
полистирол и други полимери, за всички опаковки,
които ще бъдат в контакт с хранителни продукти,
- хранителната промишленост: в съответствие с
приложимото законодателство.

Техническо бяло масло

• Технологично масло или суровина за:
- смазване на дребни устройства,
- производство на пластмаса, гума и пестициди,
- компонент за производството на мастило и
текстилни масла.

EMETAN M

Медицински вазелин

EMETAN T

Вазелин

•С
 ъздадени основно за козметичната и
фармацевтичната промишленост като смазочен
материал или суровина.

FINAVESTAN A 80 B
FINAVESTAN A 100 B
FINAVESTAN A 180 B
FINAVESTAN A 210 B
FINAVESTAN A 360 B
FINAVESTAN A 520 B
LYRAN C 50 B
LYRAN C 80 B

РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Маслата FINATUROL са специално създадени за сладкарски цехове и хлебозаводи. Техният състав е
100% растителен, без ГМО или съединения от животински произход. Продуктите се прилагат само в
Европа.

ПРОДУКТ
FINАТUROL K2
FINАТUROL D

СЪЩНОСТ
100% растително
Не съдържа съединения от
животински произход
Без ГМО

FINАТUROL HT

ПРИЛОЖЕНИЯ
•З
 а сладкарски цехове и хлебозаводи: за
разделители на тесто и за рязане на хляб.

•З
 а сладкарски цехове и хлебозаводи: масло
за форми за храна, използвани при висока
температура.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

NSF 3H - подходящи за директен контакт с храна
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ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА
Много висока чистота.
Без мирис, без вкус, без цвят. Не съдържа сяра
или ароматни въглеводороди.

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

7.5

Употребата на тези масла зависи от
валидното национално законодателство.
Европейска фармакопея, течен парафин
(последно издание)
Фармакопея на САЩ, Минерални масла
(последно издание)
USA FDA: 21 CFR 172.878 et 21 CFR 178.3620
(a), бяло минерално масло
Kosher • NSF 3H

15
18
29
40
70
100

Много висока чистота.
Без мирис, без вкус, без цвят. Не съдържа сяра
или ароматни въглеводороди.

7.5

FDA, 21 CFR 178-3620 (b)

15

Много висока чистота.
Без мирис, без вкус.

Употребата на тези вазелини зависи от валидното национално законодателство.
Само за EMETAN M: европейска, фармакопея,
фармакопея на Франция, Германия и САЩ

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

Икономично растително масло.
Не разваля вкуса и аромата на готовия продукт.

35

Високоефективен продукт.
Намален разход на масло.
Намалява образуването на утайки.

35

Намален разход на продукта.
Неутрална миризма и вкус по отношение на
готовия продукт.
Лесен за използване.

100

СПЕЦИФИКАЦИИ
HSF3H
Техническо средство за хранителни цели,
одобрено от DGCCRF (FRANCE)

Технологични масла и допълнителни продукти за производствената дейност

промишленост в съответствие с приложимото национално законодателство.
Продуктите LYRAN на практика са бели масла с изключително висока чистота. Използват се за
множество нехранителни приложения: като лубрикант, като пластификатор или като компонент.

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Технологични масла и допълнителни продукти за
производствената дейност
ТЕХНОЛОГИЧНИ МАСЛА
ПРОДУКТ
TORILIS

СЪЩНОСТ
Чисто минерално

ПРИЛОЖЕНИЯ
•Т
 ехнологично масло в различни индустрии:
каучукова, пластмасова, текстилна (омекотител),
обработка на кожа, печатарски мастила.
•З
 а предотвратяване на слепване или срещу
натрупването на прах.

МАКРОЕМУЛСИЯ ЗА РЯЗАНЕ НА ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ
ПРОДУКТ
GRANITCUT 5000

48

СЪЩНОСТ
Минерално

ПРИЛОЖЕНИЯ
•С
 ъздадена за рязане на керамика, рязане на гранит
с диамантени дискове, на тел или кабели и за
взимане на проби от ядрото на гранитни блокове.

Висок вискозитетен индекс.
Изключително подходящо за смесване.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА
Норма на разход: 2%.

ВИСКОЗИТЕТ*
15 до 500

СПЕЦИФИКАЦИИ
-

ВИСКОЗИТЕТ*
15

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO-L-MAB

Технологични масла и допълнителни продукти за производствената дейност

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Специални продукти
РАЗТВОРИТЕЛИ И ДЕТЕРГЕНТИ
Продуктите FINASOL представляват обезмаслители за почистване на двигатели и части от разнообразни
материали.
Техните качества позволяват да се премахват гресите и да се отделят неразтворимите съединения, без да се
засяга качеството на почистваните елементи.

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

FINASOL BAC

Бързо изпаряващ се обезмаслител

• Обезмасляване на механични устройства:
механично обработени детайли, шасита, рамки на
металообработващи машини, лагери, зъбни колела,
филтри, шприцформи.
• Подготовка на повърхностите преди монтаж.

FINASOL HD

Специален емулгаторен въглеводороден
обезмаслител

• Почистване на всякакви двигатели: на леки автомобили, товарни автомобили и плавателни съдове.

FINASOL FPI

Синтетичен въглеводород
Без съдържание на бензол
Без съдържание на ароматни съединения

• Обезмасляване и почистване в селскостопанската
и хранителната промишленост: машинни елементи,
шасита, металообработващи машини, лагери, зъбни
колела, филтри, вериги.

FINASOL MF

Емулгаторен обезмаслител

• Универсално приложение.

FINADET MF

Силно концентриран детергент

• Трудни за почистване елементи: метални части,
пластмаса, транспортни ленти, цистерни, купета,
машини за почистване и пране, подови настилки.

FINADET FPI

Специален детергент за селскостопанската и хранителната промишленост

• Обезмасляване и почистване в селскостопанската
и хранителната промишленост: метални или
пластмасови елементи, превозни средства за
транспортиране на хранителни продукти.

Специални продукти ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Серията NEVASTANE е специално създадена за селскостопанската и хранителната промишленост и
свързаните с тях дейности като производството на опаковки. Използва се и във фармацевтичната и
козметичната промишленост.

ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

NEVASTANE LUBE
Aerosol

Универсално адхезивно
масло

• Дребни машини, изискващи почти ежедневно смазване
• Транспортьори и релси
• Машини за опаковки

NEVASTANE GREASE
Aerosol

Водоустойчива грес

• Лагери, панти, пружини, вериги, релси и инструменти

NEVASTANE SILICONE
SAFEGARD

Аерозол със състав от
силиконово масло с висок
вискозитет

• Смазка и смазочен материал.

NEVASTANE FLUSH OIL

Течност за почистване
и изплакване с нисък
вискозитет

• За смазване на устройства и вериги.
• Идеално за превключване от стандартен смазочен
материал към материал по NSF H1.

NEVASTANE SDO

Масло, разтварящо захар

• Приложение в чиста форма (препоръчително) или
разредено за:
- предотвратяване натрупването на захар в машинните
части,
- разтваряне на захарта, натрупана в производствените
зони.

NEVASTANE
ANTIFREEZE

Антифриз на основата на
MPG (монопропиленгликол)

• Охлаждащи вериги, вкл. обработка на питиета,
сладоледи и замразени храни

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

Детергентите FINADET са създадени за почистване на производствени площи, препоръчват се
за селскостопанската и хранителната промишленост, както и за всяко трудно почистване
независимо от вида замърсяване.

ПЛЪТНОСТ**

СПЕЦИФИКАЦИИ

Бързо изпаряващ се.
Съвместим с всички метали, повечето пластмаси и
еластомери.

785

-

Съвместим с повечето пластмаси и еластомери.

805

-

Без мирис.
Съвместим с метали, стъкло, керамика, композитни
материали, повечето термопластични материали и дуропласти,
нечувствителни към органични разтворители.

742

NSF K1

Спомага за пълното разтваряне на маслено замърсяване и
отделяне на неразтворимите компоненти.

809

-

Силно действие върху всеки вид замърсяване: масла, греси,
парафин, маслени емулсии и неорганично замърсяване.

1089

-

Отговаря на изискванията на хранителната промишленост.

1086

NSF Al
Ментол парфюм

Специални продукти

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

** Плътност при 25 ºC в kg/m3

Всички продукти NEVASTANE са регистрирани по NSF H1. Употребата им е от изключително значение,
когато се изисква високо ниво на хигиена в съответствие с HACCP. Като високопроизводителни продукти
те осигуряват защита на оборудването, увеличават неговия полезен живот и по този начин обезпечават
сигурността на производствената верига.

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Област на приложение: -20 ºC до +150 ºC. Изключително здраво залепване към
метални повърхности.
Устойчив към вода, пара, слаба киселина и алкална атмосфера.

NSF H1

Област на приложение: -20 ºC до +150 ºC. Отлична устойчивост на въздействието
на водата и парата. Изключително здраво залепване към метални повърхности.
Нечувствителен към детергенти.

NSF H1

Приложение между -40 ºC и +200 ºC. Изолация, защита от ръжда и корозия. Без мирис,
без цвят и без мазнини.

NSF H1
Kosher

Отлична способност за разтваряне.
Отстраняване на наслагвания и примеси.
Вискозитет*: 9.5.

NSF H1
Kosher

Приложение между -40 ºC и +200 ºC. Изолация, защита от ръжда и корозия. Без мирис,
без цвят и без мазнини

NSF H1
Kosher

Защита срещу замръзване: -15 ºC до -40 ºC в зависимост от процента на разреждане.
Специфична защита на сплави и метално оборудване срещу корозия.

NSF HT1

ISO 21469

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s
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Специални продукти
АНТИФРИЗ И ОХЛАДИТЕЛИ
COOLELF са охладители за директна употреба. GLACELF са антифризи за разреждане с
деминерализирана вода.
Антифризът и охладителят защитават двигателите срещу замръзване и корозия на металите в
охлаждащата верига.

ПРОДУКТ

СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

COOLELF SUPRA

Охладител за директна употреба

•Д
 изелови промишлени двигатели, газови
двигатели от всякакъв размер.

GLACELF SUPRA

Силно концентриран антифриз

COOLELF CHP SUPRA

Охладител за директна употреба

GLACELF CHP SUPRA

Силно концентриран антифриз

COOLELF SUPRA GF
NP

Охладител за директна употреба

• Атомна енергетика.
• Препоръчва се в държави със студен климат.

COOLELF MPG
(монопропиленгликол)
SUPRA

Охладител за директна употреба

GLACELF MPG
(монопропиленгликол)
SUPRA

Силно концентриран антифриз

• Селскостопанската и хранителната
промишленост, фармацевтичната промишленост,
когенерационни инсталации: топло- и
студенопреносни вериги.

WT SUPRA

Концентрат на водна основа
със специфични инхибитори на
органичната корозия
и кавитацията

• Двигатели на когенерационни инсталации.
• Препоръчват се в държави, в които е достатъчна
защита с -7 ºC антифриз.

• Дизелови промишлени двигатели и газови
двигатели, които не изискват защита срещу
замръзване.

ИЗОЛАЦИОННИ МАСЛА
ПРОДУКТ
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СЪЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ISOVOLTINE II

Нафтеново минерално
(неинхибирано)

• За трансформатори, прекъсвачи, контактни
устройства и всякакво високоволтово
оборудване

ISOVOLTINE BIO

Синтетично естерно

• Трансформатори.
• Силно препоръчително за ограничаване на риска
от замърсяване и пожар.

Качествата на тези продукти са подобрени благодарение на органичните добавки.
• Дълъг полезен живот.
• Пълно запазване на антикорозионните качества, тъй като добавките не се изразходват.
• Липса на каквито и да е утайки, които биха могли да намалят топлопреносната способност.

Дълъг полезен живот.

ЗАЩИТА СРЕЩУ
ЗАМРЪЗВАНЕ
-26 °C
-20 ºC до -69 ºC
в зависимост
от процента на
разреждане

Дълъг полезен живот.
По-голяма топлопреносна способност.

Дълъг полезен живот.
По-висока защита срещу замръзване.

-7 °C
-7 ºC до -15 ºC
в зависимост
от процента на
разреждане
-37 °C

СПЕЦИФИКАЦИИ
AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,
D 4656, D 4985 • BS 6580 • SAE J 1034
MWM (Deutz) • Perkins • GE Jenbacher
• Rolls-Royce: Bergen • Waukesha
• Wärtsilä • Cummins • MTU • MAN
Diesel SAS (SEMT Pielstick) • SNCF
AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,
D 4985 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034
MWM (Deutz) • Wärtsilä

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,
D 4656, D 4985, D 5345 •
BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034

Специални продукти

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

EDF PMUC • Wärtsilä
Охладител на основата на монопропилен гликол.

-26 °C

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 4656
• BS 6580

Дълъг полезен живот, антикорозионна
и антикавитационна защита. Оптимална
топлопреносна способност. Не съдържа
замърсители.

-17 ºC до -38 ºC
в зависимост
от процента на
разреждане

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306

-

MWM (Deutz) • Wärtsilä

ХАРАКТЕРНИ ПРЕДИМСТВА

ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Висока изолационна сила.
Много висока устойчивост на окисляване, която
позволява значителен полезен живот.
Отлични охлаждащи качества.

10

IEC 60296:2003

Биоразградимо.
Отлична устойчивост на пожар.
Не представлява опасност за водната среда.

22

IEC 61099 • IEC 61100 - K3
OECD 301B • NWG

* Стандартен кинематичен вискозитет при 40 ºC в mm/s.
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Греси
ТОТАЛ предлага много широка гама смазочни греси за всички приложения в най-различни области: тежка
промишленост (циментови заводи, стоманодобивна и железодобивна промишленост...), селскостопанска
и хранителна промишленост, производството на хартия, благоустройство, транспорт, селскостопанска
промишленост и корабоплаване.
Смазващите греси на ТОТАЛ мога да бъдат класифицирани по „семейства” в зависимост от характера на

ЛИТИЕВИ/КАЛЦИЕВИ ГРЕСИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА САПУН
Литиеви/калциевите греси със съдържание на сапун - MULTIS и LICAL, са универсални греси,
комбиниращи добри резултати по отношение на температурна устойчивост, устойчивост на
въздействието на водата и възможност за изпомпване и товарно съпротивление, които могат да бъдат

ПРОДУКТ
MULTIS 2

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Универсални греси за общи смазочни цели.

Могат да се смесват
с повечето конвенционални
сапуни.

• Греси за централизирани системи за смазване, системи с
малък диаметър и предавки в закрит корпус.

По-дълъг полезен живот на
частите благодарение на
отличната устойчивост на
смазващия филм.

• Универсални греси за смазване на всякакви натоварени
устройства.

Позволяват рационализиране
на складовите наличности и
опростяване на дейностите
по поддръжка.

MULTIS XHV 00

• Универсални греси за изключително високо налягане за
натоварени приложения, при ниски скорости и с риск от
отмиване с вода.

MULTIS XHV 2

• Универсални греси за изключително високо налягане за
натоварени приложения, при ниски скорости и с риск от
отмиване с вода.
• Препоръчва се за камионни валове.

Изключителната адхезионна
способност позволява
намаляване на поддръжката
и времето на престой.

LICAL EP 2

• Универсални греси за изключително високо налягане за
офроуд приложения, при които водата често е в контакт с
гресите: съединения, обръчи, предавки, лагери.
• Работа и в суха, замърсена среда.

Позволяват рационализиране
на складовите наличности и
опростяване на дейностите по
поддръжка.

MULTIS MS 2

• Универсални греси за изключително високо налягане за
натоварени приложения с удари и вибрации.

Твърдите добавки позволяват
значително удължаване на
полезния живот на частите.

MULTIS ZS 000

• Синтетични универсални греси за изключително високо
налягане за много ниски температури.
• Обикновено се използват за централизирани системи
на автомобилни шаситата, товарни автомобили и
пътностроителна механизация.

По-дълъг полезен живот на
смазаните части.

Multis XLT 2

• Синтетични греси с PAO за много добри резултати
при приложения с много високи скорости и/или ниски
температури.

Улесняват стартирането при много
ниски температури. Съвместими
с пластмаса. Позволяват постигането на много висок скоростен
коефициент.

MULTIS 3
MULTIS EP 000
MULTIS EP 00
MULTIS EP 0
MULTIS EP 1
MULTIS EP 2
MULTIS EP 3
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ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

съдържания сапун или сгъстител.
Сапунът или сгъстителят придава определени качества на гресите, като напр. универсално приложение,
устойчивост на въздействието на водата, устойчивост на висока температура, адхезионна способност...
Във всяко „семейство” гресите се класифицират според приложенията, за които са подходящи, и според
специфичните им качества

отлични, когато гресите имат добавки. Затова MULTIS и LICAL представляват универсални греси, които
позволяват рационализиране на складовите наличности и намаляване на разходите за поддръжка.

СГЪСТИТЕЛ

2

Li / Ca

-25 °C до +120 °C

120

L-XBCEA 2

K2K-25

3

Li / Ca

-20 °C до +120 °C

120

L-XBCEA 3

K3K-20

000

Li / Ca

-30 °C до +100 °C

150

L-XCBEB 000

GP000G-30

00

Li / Ca

-30 °C до +100 °C

150

L-XCBEB 00

GP00G-30

0

Li / Ca

-25 °C до +120 °C

150

L-XBCEB 0

MP0K-25

1

Li / Ca

-30 °C до +120 °C

150

L-XBCEB 1

KP1K-30

2

Li / Ca

-25 °C до +120 °C

150

L-XBCEB 2

KP2K-25

3

Li / Ca

-20 °C до +120 °C

150

L-XBCEB 3

KP3K-20

00

Li / Ca

-20 °C до +100 °C

500

L-XBBHB 00

KP2H-20

2

Li / Ca

-20 °C до +120 °C

1300

L-XBCHB 2

KP2K-20

2

Li / Ca

-25 °C до +130 °C

190

L-XBDHB 2

KP2K-25

2

Li / Ca / MoS2

-25 °C до +130 °C

150

L-XBCEB 2

MPF2K-25

00/000

Li / Ca

-45 °C до +120 °C

42

L-XECFB 00/000 • MP00/000K-45
MAN • Willy Vogel • MB

2

Li / Ca

-60 °C до +120 °C

18

L-XECEA 2

ISO 6743-9

DIN 51502

Греси

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

КЛАС
по NLGI

K2K-60

* Стандартен кинематичен вискозитет на базовото масло при 40 ºC в mm/s
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Греси
КОМПЛЕКСНИ ЛИТИЕВИ ГРЕСИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА САПУН
Продуктите MULTIS COMPLEX са високоефективни греси, съставени от комплексен литиев сапун.
Тяхната устойчивост на висока температура е много по-голяма от тази на литиеви/калциевите греси със

ПРОДУКТ
MULTIS
Complex EP 2
MULTIS
Complex EP 3

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Универсални греси за изключително високо налягане, високи температури, висока скорост.
• За колесни лагери, сачмени лагери, ролкови лагери, плъзгащи
лагери, пломби...

Позволяват рационализиране на складовите наличности и опростяване на
дейностите по поддръжка.

MULTIS
Complex HV 2

• Универсални греси за изключително високо налягане при натоварени приложения, високи температури и висока скорост.
• За колесни лагери, сачмени лагери, ролкови лагери, плъзгащи
лагери, пломби.

MULTIS
Complex HV 2 Moly

• Греси за изключително високо налягане при много натоварени приложения, високи температури и висока скорост.

Защита на металните
части, дори при значително
натоварване, благодарение на твърдите добавки.

MULTIS
Complex S2 A

• Полусинтетични високоефективни греси за приложения с високи
температури и висока скорост.

По-дълъг полезен живот
на гресите.

MULTIS
Complex SHD 00

• Изключително високоефективни синтетични греси с PAO за приложения с ниска до умерена скорост, за температури в широки граници и
за голямо натоварване.
• Подходящи за механизми, при които полу-течните греси не могат да
гарантират достатъчни интервали на смазването.

MULTIS
Complex SHD 32

• Изключително високоефективни синтетични греси с PAO за приложения със средно до много голямо натоварване за температури в
широки граници.
• Препоръчва се за лагери, работещи при много ниски температури.

Нисък коефициент на
сцепление, което спомага
за спестяване на енергия
и увеличаване на полезния живот на лагерите.
Възможност за работа при
ниски температури.

MULTIS
Complex SHD 220

• Много високоефективни синтетични греси с PAO за приложения с
ниска до умерена скорост, за температури в широки граници и за
голямо натоварване.
• Препоръчват се в производството на хартия: филцови ролки.

MULTIS
Complex SHD 460

• Много високоефективни синтетични греси с PAO за приложения с
ниска до умерена скорост, за температури в широки граници и за
голямо натоварване.
• Хартия: филцови ролки.

КОМПЛЕКСНИ АЛУМИНИЕВИ ГРЕСИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА САПУН
Комплексните алуминиеви греси със съдържание на сапун COPAL се характеризират с отлична адхезионна способност по отношение на метални повърхности. Характерът на комплексния алуминиев сапун им
осигурява много добра устойчивост срещу отмиване с вода (стандартизиран тест с воден спрей).
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ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

COPAL EP 00

• Универсални и адхезивни греси за изключително
високо налягане и високи температури.
• Подходящи за лагери с ударно натоварване,
натоварени трансмисии, механизми, мостови
кранове, преси.

Много добра адхезионна
способност по отношение на
метални повърхности.

COPAL EP 2

• Универсални и адхезивни греси за изключително
високо налягане и за високи температури.
• Подходящи за лагери с ударно натоварване,
натоварени трансмисии, механизми, мостови
кранове, преси.

Добра адхезионна способност
върху метални повърхности.

съдържание на сапун.
Тези греси се характеризират с механична стабилност, и отлично обезвъздушаване.

СГЪСТИТЕЛ

2

Li комплекс

-20 °C до +160 °C

165

L-XBEHB 2

KP2P-20

3

Li комплекс

-20 °C до +160 °C

165

L-XBDHB 3

KP3N-20

2

Li комплекс

-30 °C до +160 °C

340

L-XBEHB 2

KP2P-30

2

Li комплекс /
MoS2

-30 °C до +160 °C

340

L-XCEHB 2

KPF2P-30

2

Li комплекс

-25 °C до +160 °C

120

L-XBEHB 2

KP2P-25

00

Li комплекс

-50 °C до +160 °C

460

L-XEEHB 00

KP00P-50

2

Li комплекс

-50 °C до +160 °C

32

L-XEEHB 2

KP2P-50

2

Li комплекс

-40 °C до +160 °C

220

L-XDEHB 2

KP2P-40

1/2

Li комплекс

-40 °C до +160 °C

460

L-XDEHB 1/2

KP1/2P-40

ISO 6743-9

DIN 51502

Греси

ОБЛАСТ НА
BO ВИСКОЗИТЕТ*
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

КЛАС
по NLGI

Внимание: комплексните алуминиеви греси със съдържание на сапун не са съвместими с другите
видове греси.

КЛАС по NLGI СГЪСТИТЕЛ

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 6743-9

DIN 51502

00

Al Комплекс

-20 °C до
+150 °C

165

L-XBDEB 00

KP00N-20

2

Al Комплекс

-20 °C до
+150 °C

165

L-XBDEB 2

KP2N-20

* Стандартен кинематичен вискозитет на базовото масло при 40 ºC в mm/s
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Греси
КОМПЛЕКСНИ АЛУМИНИЕВИ ГРЕСИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА САПУН

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

COPAL MS 2

• Универсални и адхезивни греси за изключително
високо налягане за голямо натоварване и високи
температури.

По-дълъг полезен живот на
частите, дори при сурови
условия, благодарение на
твърдите добавки.

COPAL GEP 0

• Универсални и адхезивни греси за изключително
високо налягане, голямо натоварване и високи
температури.
• Препоръчват се за приложения в циментови
заводи: предавки за открит монтаж в пръстени на
трошачки и предавки за задвижване на пещи.

Защита на частите, дори
при голямо натоварване,
благодарение на твърдите
добавки.

COPAL OGL 0

• Силно адхезивни греси за изключително високо
налягане, за голямо натоварване и високи температури.
• Приложения в циментови заводи: предавки за
открит монтаж в пръстени на трошачки и предавки
за задвижване на пещи.
• Приложения в захарни заводи: предавки за открит
монтаж в мелници за захарна тръстика.

Двойни твърди добавки.
Нисък коефициент на триене,
който позволява спестяване
на енергия и намалява
износването на частите.

COPAL OGL 2

• Силно адхезивни греси за изключително високо
налягане, за голямо натоварване и високи температури.
• Специално разработени за смазване на предавки за
открит монтаж, когато се изисква клас 2 по NLGI.

COPAL SPRAY

• Греси с твърди смазочни материали.
• За съединения, предавки за открит монтаж и
кабели.

Позволява локално приложение
върху всякакви повърхности.

ГРЕСИ СЪС СГЪСТИТЕЛ ПОЛИУРЕЯ
Гресите с полиурея ALTIS са продукти от най-високо качество, създадени за приложения при високи
температури и висока скорост.
Сгъстителят с полиурея позволява на гресите да се втечнят, когато са подложени на голямо натоварване

ПРОДУКТ

58

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

ALTIS EM 2

• Универсални греси за високи температури и
висока скорост.
• Обикновено се използват в лагерите на
електрически двигатели.

Намаление на вибрациите.

ALTIS MV 2

• Универсални греси за високи температури,
висока скорост и средно до високо натоварване.
• Обикновено се използват в лагери на
вентилатори, ролкови лагери и системи за
направляване на посоката в сухите части на
фабрики за хартия.

Позволява се прекъсване на
работата.

ALTIS SH 2

• Много високоефективни синтетични греси за
температури в широк диапазон.
• Специално разработени за първоначалното
смазване като част от смазването, което остава
през целия полезен живот на машината.

Намаляване на вибрациите.
Спестяване на енергия.
Позволяват достигането
на висока скорост в широк
температурен интервал.

КЛАС по NLGI СГЪСТИТЕЛ

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 6743-9

DIN 51502

Al Комплекс /
MoS2

-20 °C
до +150 °C

165

L-XBDEB 2

KPF2N-20

0

Al Комплекс /
Графит

-20 °C
до +150 °C

750

L-XBDHB 0

OGPF0N-20

0

Al Комплекс /
MoS2 / Графит

-20 °C
до +150 °C

> 1000

L-XBDHB 0

OGPF0N-20

2

Al Комплекс /
MoS2 / Графит

-15 °C
до +150 °C

> 1000

L-XBDHB 2

OGPF2N-15

1

Al Комплекс /
Графит

-30 °C
до +120 °C

-

Греси

2

Aerosol

и висока скорост, и да се върнат в първоначалното си състояние, когато са в покой.
Поради тази причина ALTIS са особено подходящи в случай на смазване за целия полезен живот на
машината или за смазване за дълги интервали.

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

КЛАС
по NLGI

СГЪСТИТЕЛ

2

Полиурея

-20 °C
до +180 °C

110

L-XBFBA 2

KP2R-20

2

Полиурея

-20 °C
до +160 °C

160

L-XBEEB 2

KP2P-20

2

Полиурея

-40 °C
до + 180 °C

80

L-XDFEB 2

KP2R-40

ISO 6743-9

DIN 51502

* Стандартен кинематичен вискозитет на базовото масло при 40 ºC в mm/s
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Греси
КОМПЛЕКСНИ ГРЕСИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА САПУН С КАЛЦИЕВ СУЛФОНАТ
Комплексните греси със съдържание на сапун с калциев сулфонат CERAN са високотехнологични
продукти, разработени от ТОТАЛ след многогодишна работа.
За да се постигне нивото на изключителните качества на CERAN, се изисква огромен опит в
производственият процес за греси със съдържание на сапун с калциев сулфонат.
• Забележителна защита срещу износване и устойчивост на натоварване.

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

CERAN CA

• Полутечни адхезивни греси за изключително високо налягане
за метални кабели, релси, лебедки, вериги.

По-дълъг полезен живот на
частите, изложени на голямо
натоварване.
Без значителна загуба на
консистенцията при контакт с
вода.

CERAN AD
PLUS

• Силно адхезивни греси за изключително високо налягане,
адаптирани за сурови условия.
• За метални кабели, релси, лебедки, кабестани, предавки за
открит монтаж и вериги.
• Препоръчват се при работа в циментови заводи, мини, открити
кариери, офшорни обекти.

CERAN ST 2

• Силно адхезивни греси за изключително високо налягане,
адаптирани за условия с наличието на вода, високи
температури и голямо натоварване.
• За разнообразни приложения в промишлеността (машини за
навиване, валцовъчни машини) и отдалечени обекти (кабели,
задвижващи механизми).

Рационализиране на складовите
наличности и удължаване на
интервалите на смазването.

CERAN GEP

•А
 дхезивни греси за изключително високо налягане,
адаптирани за високи температури и голямо натоварване.
•З
 а предавки, трансмисии.
•З
 а предавки за открит монтаж на мелници за захарна
тръстика.

Твърдите добавки и добрата
адхезионна способност
позволяват значително
удължаване на полезния живот
на частите.

CERAN WR 1

•У
 ниверсални греси за изключително високо налягане

Рационализиране на складовите
наличности.

CERAN HV

•У
 ниверсални греси за изключително високо налягане

По-дълъг полезен живот
на частите. Удължаване на
интервалите на смазването.

CERAN HVA

•У
 ниверсални греси за изключително високо налягане,
адаптирани за високи температури и голямо натоварване.
•П
 репоръчват се за стоманодобивната и железодобивната
промишленост: лагери, подложени на голямо натоварване,
високи температури и влажност.

Отлична устойчивост на
окисляване. По-дълъг полезен
живот на частите. Удължаване на
интервалите на смазването.

CERAN LT

•Г
 реси за изключително високо налягане, адаптирани за ниски
температури.
•З
 а промишлено оборудване и благоустройство.

Работа при ниски температури.

CERAN MM

•У
 ниверсални греси за изключително високо налягане,
адаптирани за наличието на вода.
•С
 пециално разработени за сачмени лагери, ролкови лагери,
пломби, шасита или други компоненти, подложени на удари и
вибрации.

Рационализиране на складовите
наличности. Ефикасни дори при
наличието на вода и/или прах.

CERAN PM

•С
 пециално разработени за производството на хартия.
•А
 даптирани за лагери, подложени на голямо натоварване,
високи температури и влажност.

Увеличаване на полезния живот
на частите дори при много тежки
експлоатационни условия.
Удължаване на интервалите на
смазването.

CERAN MS

•У
 ниверсални греси за изключително високо налягане,
адаптирани за много голямо натоварване и много високи
температури, за условия с риск от удари и вибрации.

Твърдите добавки позволяват
значително удължаване на
полезния живот на частите.

CERAN WR 2
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• Забележителна устойчивост на въздействието на водата, което позволява работа при наличието на
над 40% вода без влошаване на качествата, при специфични обстоятелства.
• Отлична механична стабилност и съпротивление срещу хлъзгане.
• Устойчивост при ниски температури.
• Много добра устойчивост на окисляване и корозия.

СГЪСТИТЕЛ

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 6743-9

DIN 51502

0

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до +150 °C

325

L-XBDIB 0

OGPON-25

0/1

Комплекс Ca
сулфонат

-20 °C
до +150 °C

> 1700

L-XBDIB 0

OGPON-20

2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до + 180 °C

180

L-XBFIB 2

KP2R-25

0

Комплекс Ca
сулфонат /
Графит

-20 °C
до + 180 °C

695

L-XBFHB 0

OGPF0R-20

1

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до + 180 °C

180

L-XBFIB 1

KP1R-25

2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до + 180 °C

180

L-XBFIB 2

KP2R-25

1/2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до + 180 °C

420

L-XBFHB 1/2

KP1/2R-25

2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до + 180 °C

420

L-XBFHB 2

KP2R-25

1/2

Комплекс Ca
сулфонат

-40 °C
до +150 °C

80

L-XDDIB 1/2

KP1/2N-40

2

Комплекс Ca
сулфонат

-30 °C
до + 180 °C

110

L-XCFIB 2

KP2R-30

1/2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до + 180 °C

325

L-XBFIB 1/2

KP1/2R-25

1/2

Комплекс Ca
sulfonприe /
MoS2

-20 °C до + 180
°C

650

L-XBFHB 1/2

KPF1/2R-20

* Стандартен кинематичен вискозитет на базовото масло при 40 ºC в mm/s

Греси

КЛАС
по NLGI
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Греси
СПЕЦИАЛНИ ГРЕСИ
ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

CALORIS 23

• Греси, адаптирани за високи температури и
ниска скорост.

Устойчиви на киселинна и
алкална среда.

CALORIS MS 23

• Греси, адаптирани за високи температури, ниска
скорост, голямо натоварване и риск от удари.

Твърди добавки, които
позволяват значително
по-дълъг полезен живот на
частите.
Устойчиви на киселинна и
алкална среда.

MARSON SY 00

• Синтетични PAG греси, адаптирани за голямо
натоварване.
• За двойки червячни колела, скоростни кутии или
вградени устройства.

Значително понижаване на
коефициента на триене.
Позволяват смазване за целия
полезен живот на елемента в
определени случаи.

MARSON SY 2

• Синтетични PAG греси, адаптирани за голямо
натоварване.
• За приложения, при които има контакт с
диспенсъри на петролни течности.

Устойчиви на въглеводородно
отмиване.

SPECIS CU

• Греси срещу блокиране за резбов монтаж при
тежки корозионни условия, водни пари, газове.

Лесно разглобяване на
компонентите във влажна или
мокра среда. Предотвратяват
блокирането.

SPECIS B 4851-2

• Смазване и защита на арматурните пръти за
предварително напрягане на бетон.
• Изолационни греси, адаптирани за електрически
кабели.

Защита срещу корозия, дори
във влажна среда и при
наличието на морска вода.

STАТERMIC XHT

• Специални греси на базата на флуорни
съединения за много високи температури и
средно до голямо натоварване.

Понижен коефициент на
триене за повечето пластмаси
и метали. По-дълъг полезен
живот на смазаните части.

STАТERMIC NR

• Специални греси на базата на флуорни
съединения за високи температури, устойчиви
на силни киселини, халогенирани съединения,
алкохоли, окислители и радиация.

Защита на смазаните части
дори при наличието на
киселини, халогенирани
алкохоли, окислители или при
наличието на радиация.

AXA GA 3

• Греси за уплътнение за автоклави, реактори
под налягане или във вакуум, вкл. в химичната
промишленост.

По-дълъг полезен живот на
оборудването. Спомагат за
уплътняване на оборудването.

БИОРАЗГРАДИМИ ГРЕСИ
ПРОДУКТ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

BIOMERKAN RS

• Водоустойчиви биоразградими греси.
• Препоръчват се за морски и селскостопански
приложения.

Устойчивост на отмиване с вода.

BIOMULTIS SEP 2

• Биоразградими греси за колесни лагери,
много натоварени лагери и високи
температури.

Биоразградимост > 95%
(CEC-L-33A-T93).
Намаление на разходите за
поддръжка.

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

Биоразградими

СГЪСТИТЕЛ

2/3

Бентонит

-15 °C
до +160 °C

500

L-XAEEA 2/3

M2/3P-15

2/3

Бентонит / MoS2

-15 °C
до +160 °C

500

L-XAEEA 2/3

MF2/3P-15

00

Li

-35 °C
до +130 °C

145

L-XCCEB 00

GPGP00K-35

2

Li

-40 °C
до +120 °C

145

L-XDCEA 2

MPPG2K-40

1

Бентонит / Мед

-20 °C
до + 300 °C

500

L-XBGBB 1

MPF1U-20

2/3

Li

-15 °C
до +120 °C

-

L-XBCFA 2 в
съответствие с
XP A 35-037

K2K-15

2

Флуор

-25 °C
до + 250 °C

147

L-XBGDB 2

KFKP2U-25

2

Флуор

-25 °C
до + 250 °C

375

NSF H1

KFKP2U-25

0 °C
до +100 °C

69

ISO 6743-9

DIN 51502

Греси

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

КЛАС
по NLGI

L-XBGDB 2

3

Ca

КЛАС
по NLGI

СГЪСТИТЕЛ

3

Ca

-20 °C до + 90
°C

32

L-XBBEA 3

ME3E-20

2

Li

-35 °C до +150
°C

55

L-XDDEB 2

KPE2N-35

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

L-XABGA 3

K3G 0

СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 6743-9

DIN 51502

* Стандартен кинематичен вискозитет на базовото масло при 40º C в mm/s
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Греси
NSF H1 ГРЕСИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Гресите NEVASTANE, CERAN FG и AXA GR1 са регистрирани по NSF H1 като подходящи, когато
има вероятност от случаен контакт с храни. Тези продукти са от изключително значение, когато се
изисква висока хигиена.
Като високопроизводителни продукти те осигуряват защита на оборудването, увеличават неговия

ПРОДУКТ
NEVASTANE HT/AW 00

ХАРАКТЕРНИ
ПРЕДИМСТВА

•У
 ниверсални греси, адаптирани за висока и
средна скорост в селскостопанската и хранителната промишленост.
•З
 а централизирано смазване при оборудване за
бутилиране и плъзгащи лагери.

По-дълъг полезен живот на
оборудването. Отлична защита
срещу корозия. Устойчивост на
въздействието на водата.

NEVASTANE HD2T

•У
 ниверсални греси за работа при изключително
високо налягане, осигуряващи защита срещу
износване.
•З
 а преси за нагъване, машини за бутилиране,
жътварски машини и всички натоварени лагери.

Много добра адхезивна способност по отношение на метали.
Отлична защита срещу корозия.
Устойчиви на отмиване с вода.

NEVASTANE SFG 1

•С
 интетични греси, адаптирани за високи температури.
• За различни видове лагери и стерилизатори в
консервни заводи.

Удължаване на интервалите на
смазването.
Широка гама приложения.
Отлична устойчивост на въздействието на водата.

NEVASTANE HPX

•В
 исокорезултатни при изключително високо
налягане, адаптирани за ниска и средна скорост, голямо натоварване и удари.
• За машини за таблетиране.

Удължаване на интервалите на
смазването и полезния живот
на оборудването.
Отлична устойчивост на въздействието на водата.

CERAN FG

•Г
 реси за работа при изключително високо налягане, адаптирани за ниска и средна скорост,
голямо натоварване и удари.
•З
 а машини за таблетиране.

Удължаване на полезния живот
на частите. Поддържане работните характеристики на оборудването при наличието на вода.

AXA GR1

•У
 ниверсални греси за работа при изключително
високо налягане.
•З
 а лагери и съединения.

Защита срещу корозия дори
при наличието на вода.
Удължаване на полезния живот
на оборудването.

NEVASTANE HT/AW 0
NEVASTANE HT/AW 1
NEVASTANE HT/AW 2

NEVASTANE SFG 2

64

ПРИЛОЖЕНИЯ

NSF H1 - подходящи, когато има вероятност от случаен контакт с храни

полезен живот и по този начин обезпечават сигурността на производствената верига.
NEVASTANE е серията, специално създадена за селскостопанската и хранителната промишленост и
свързаните с тях дейности като производството на опаковки. Използва се и във фармацевтичната и
козметичната промишленост.

КЛАС
по NLGI

СГЪСТИТЕЛ

00

Al Комплекс

ОБЛАСТ НА
BO
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИСКОЗИТЕТ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

-20 °C
до +150 °C

105

-20 °C
до +150 °C

130

Комплекс Ca
сулфонат

-40 °C
до +180 °C

-

1/2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до +180 °C

320

NSF H1

1/2

Комплекс Ca
сулфонат

-25 °C
до +180 °C

100

NSF H1

Ca Комплекс

-20 °C
до +150 °C

150

0

NSF H1• Kosher
ISO 21469

1
2

1
2

1

Al Комплекс

NSF H1• Kosher
ISO 6743-9: L-XBDHB 2 • ISO 21469 •
DIN 51502: KP2N-20

NSF H1• Kosher

Греси

2

ISO 6743-9: L-XBFIB 2 •
DIN 51502: KP2R-25
NSF H1
ISO 6743-9: L-XBDIB 1 • ISO 21469 •
DIN 51502: KP1N-20

* Стандартен кинематичен вискозитет на базовото масло при 40º C в mm/s
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Приложение

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Измерване на кинематичен вискозитет
В рамките на международната система за измерване кинематичният вискозитет се изразява в mm2
на секунда.

ISO VG
Международната класификация ISO VG позволява класифициране на маслата по техния вискозитет.
Класът по ISO VG отговаря на медианата на интервала на кинематичния вискозитет в mm2/s при 40 ºC.

ISO класификацията на смазочни
материали е функция на техния вискозитет
(стандарт ISO 3448)
Вискозитетен
клас по ISO
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Медиана на
кинематичен
вискозитет
при 40 ºC в
mm2 /s

Минимален

Максимален

ISO VG 2

2.2

1.98

2.42

ISO VG 3

3.2

2.88

3.52

ISO VG 5

4.6

4.14

5.06

ISO VG 7

6.8

6.12

7.48

ISO VG 10

10

9

11

ISO VG 15

15

13.5

16.5

ISO VG 22

22

19.8

24.2

ISO VG 32

32

28.8

35.2

ISO VG 46

46

41.4

50.6

ISO VG 68

68

61.2

74.8

ISO VG 100

100

90

110

ISO VG 150

150

135

165

ISO VG 220

220

198

242

ISO VG 320

320

288

352

ISO VG 460

460

414

506

ISO VG 680

680

612

748

ISO VG 1000

1000

900

1100

ISO VG 1500

1500

1350

1650

ISO VG 2200

2200

1980

2420

ISO VG 3200

3200

2880

3520

Диапазон на
кинематичния вискозитет
при 40 ºC в mm2 /s

КЛАС по NLGI

Класът NLGI (Национален институт
за смазочни материали) означава
консистенцията на гресите.
Класификацията се изготвя въз
основа на „работно проникване”
при 25 ºC.
КЛАС по
NLGI

Работно проникване
при 25 ºC
(1/10-та от мм)

000

445 - 475

00

400 - 430

0

355 - 385

1

310 - 340

2

265 - 295

3

220 - 250

Съкращения
• HACCP: „Анализ на опасностите и
критичните контролни точки” Метод
за анализ на риска и критичните
контролни точки в селскостопанската и хранителната промишленост.
• HSE: Здраве, безопасност и опазване на околната среда.
• FZG: Метод за оценка на качествата на смазочните материали при
изключително високо налягане,
стандарт •
• ISO 14635.
• PAG: Полиалкиленгликол.
• PAO: Полиалфаолефин.
• POE: Полиолестер.
• TOST: Тест за стабилност на турбинно масло, стандарт ASTM D943.

СЪХРАНЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТ,
ЗДРАВЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Препоръки за съхранението

НИКОГА НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ОПАКОВКИТЕ ИЗПРАВЕНИ, КОГАТО ЗАПУШАЛКИТЕ ПОПАДАТ ОТ
ГОРНАТА И ВЪНШНАТА СТРАНА.

Препоръки за употреба:
• Следвайте системата FIFO: първи постъпил – първи обслужен.
• Отбелязвайте датата на отваряне върху опаковката.
• Избърсвайте около отворите.
• Затваряйте опаковките след всяко взимане на проба.

Приложение

• Съхранявайте продуктите на място, което не замръзва.
Специално за разтворимите масла: съхранение между 5° ºC и 40° ºC.
• Съхранявайте варелите и контейнерите, поставени настрани, като и двете запушалки трябва да са
в хоризонтално положение (по подобие на стрелките на часовника на 9 ч. и 15 ч.), за да се избегне
изсъхване на пломбите и влизане на въздух.
• Съхранявайте опаковките върху блокове, които ги изолират от земята. Веднъж годишно ги
обръщайте, за да се намаслят стените, до които не достига масло.
• Ако стъпки 1 и 2 не могат да бъдат изпълнени, съхранявайте варелите наопаки, като запушалките
трябва да останат от долната страна.

Безопасност и здраве
 практика всички смазочни материали са незапалими при нормални условия на окръжаващата
На
среда. Въпреки това трябва да се съхраняват, отдалечени от:
• Окислителни, корозивни или запалими вещества: хлор, кислород, киселини, основи, разтворители и др.
• Горещи повърхности или запалими точки.
• Контакт с електричество.

За инструкции по техническа безопасност посетете
www.quickfds.com

Опазване на околната среда
Зоните на съхранение трябва да позволяват лесно събиране (изпомпване, абсорбиране) без
материалите да достигат до природата, в случай на непредвидени течове.
Препоръчва се, дори е задължително, използването на резервоар или контейнер в зависимост от
приложимото законодателство.
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Присъствие в над 160 държави
чрез дъщерни дружества и дистрибутори

