
SMÖRJFETT
FUCHS nära samarbete med maskintillverkare och kunder är en förutsättning för att kunna 
utveckla, anpassa och utprova smörjfett, som uppfyller de allra högst ställda kraven på 
prestanda och livslängd inom industrin.

Rätt val av produkt gör smörjfett till en viktig del av konstruktionen och bidrar till problemfri 
drift. Varje produkts unika balansering av basoljor, förtjockningsmedel och utvalda tillsatsmedel 
ger den prestanda som specificeras av applikationen. Vårt breda sortiment möter de allt tuffare 
kraven för tekniska och ekonomiska lösningar. 

När det gäller att minska slitage under hög belastning, öka effektiviteten, bedöma 
smörjintervallen, klara hög eller låg temperatur, översköljning av vatten och kemikalier  
eller möta stränga miljökrav, så finns kunskapen, tekniken och produkterna.
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35Produktprogram Industrismörjmedel



Smörjfett 

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för rullnings- och glidlager

RENOLIT  
NOVAWAY S

Polymerförtjockat smörjfett baserat på 
avancerad teknologi. Rekommende-
ras  för en mängd olika applikationer 
och kan användas som ett enhetsfett. 
Teknologin är helt annorlunda mot 
konventionella smörjfett. Produkten 
har en unik förmåga att anpassa tjock-
leken på smörjfilmen efter varvtalet. 
Polymerens inerta egenskaper gör 
smörjfettet helt kompatibelt med 
andra typer av smörjfett samt ger en 
hög vatten- och kemikaliebeständig-
het. Lägre friktion med lägre tempera-
tur ger förlängda serviceintervaller. 
Rekommenderas för t. ex. elmotorer 
och snabbgående spindellager, rull-
banor i sågverk, lager i dränkbara 
pumpar, lagersmörjning i valsverk och 
alkalisk miljö inom pappers- och  
massaindustrin samt metallbearbet-
ningsindustrin. Passar även för en 
mängd andra applikationer t. ex. för 
fordon eller i marina miljöer.

2 260 PT S -30 / +120 DIN 51502: KPHC2K-30.
ISO 6743-9: L-XC(F)CIB2.

RENOLIT  
NOVAWAY PS

1,5 460 PT PS -30 / +120 DIN 51502: KPE1.5K-20.

RENOLIT  
NOVAWAY SMB

Polymerförtjockat smörjfett baserat  
på avancerad teknologi. Produkten är 
utvecklad för användning i långsamt-
gående lager. Speciellt anpassat för 
lager i virapressar inom pappers-
industrin, men passar även för andra 
applikationer.

1,5 72 PT S -20 / +120 DIN 51502: KPHC2K-20.
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



 RENOLIT

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för rullnings- och glidlager

RENOLIT  
UNIWAY LIX 815 
PA HP

  

Högpresterande smörjfett baserat på 
helsyntetisk basolja, förtjockad med en 
funktionell litiumkomplextvål. Fungerar 
exceptionellt bra för smörjning i korro-
siv miljö vid hög temperatur och/eller 
låg hastighet, t. ex. vid smörjning av 
rullager i pappersmaskiners torkparti. 
Produkten lämpar sig mycket väl även 
för andra applikationer med hög 
belastning, hög temperatur och där 
omgivningen är våt och korrosiv.

1,5 460 LiX S -40 / +180  
max 220

DIN 51502: KPHC1,5N-40.
ISO 6743-9: ISO-L-XD-
DIB1,5.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 42 PA

Smörjfett med optimal prestanda base-
rat på helsyntetiska basoljor och för-
tjockat med litiumkomplextvål. Lämpar 
sig mycket väl för både mindre, lätt 
belastade och större, tungt belastade 
glid- och rullningslager samt för vibre-
rande applikationer. Produkten klarar 
korrosiva miljöer och start i stark kyla. 
Lämpligt som enhetsfett i industrier 
där stora temperaturvariationer före-
kommer.

2 100 LiX S -40 / +150  
max 220

DIN 51502: KPHC2N-40.
ISO 6743-9: L-XDDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 62 PA

2 220 LiX S -40 / +150  
max 220

DIN 51502: KPHC2N-40.
ISO 6743-9: L-XDDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 22 PA

Smörjfett med optimal prestanda base-
rat på helsyntetisk basolja och förtjockat 
med litiumkomplextvål. Lämpar sig 
mycket väl för både glid- och rull-
ningslager, även vibrerande applikatio-
ner och höga lagerhastigheter inom 
ett mycket brett temperaturområde. 
Produkten klarar korrosiva miljöer  
och start i stark kyla. Exempel på 
användningsområden är bland annat 
snabbgående spindellager inom 
sågverks industrin.

2 45 LiX S -55 / +120  
max 150

DIN 51502: KPHC2K-55.
ISO 6743-9: L-XECIB2.

RENOLIT  
GREASEWAY 
CASX 815 HP

 

Specialutvecklat, högkvalitativt fett 
baserat på mineralolja förtjockat med 
kalcimsulfonatkomplex. Extrem last-
bärande kapacitet, utmärkt korrosions-
skydd, vattenbeständighet och meka-
nisk stabilitet. Lämpligt för en mängd 
olika applikationer i krävande miljöer 
t. ex. inom stålindustrin samt även vid 
hög temperatur t. ex. inom valsverk 
och gjutning.

1,5 410 CaSX M -20 / +150  
max 180

DIN 51502: KP1.5N-20.
ISO 6743-9: L-XB(F)DIB1.5.

RENOLIT  
GREASEWAY  
HT 2

Högkvalitativt fett speciellt utvecklat 
för användning vid höga temperaturer. 
Typiska användningsområden är  
smörjning av lager i heta omgivningar, 
t. ex. ugnar eller i andra industriella 
applikationer. 

2 170 LiX SE -30 / +230  
max 260

DIN 51502: KE2R-40.
ISO 6743-9: L-XCFIA2.

37Produktprogram Industrismörjmedel

 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Smörjfett

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för rullnings- och glidlager

RENOLIT  
CX-HT 2

 

Högkvalitativt, svart smörjfett förtjockat 
med kalciumsulfonatkomplex och för-
stärkt med MoS

2
 / Grafit. Goda  

slitage- och korrosionsskyddande  
egenskaper. Utmärkt skydd vid höga 
belastningar och hög temperatur. 
Rekommenderas för smörjning av högt 
belastade glid- och rullningslager vid 
låg hastighet samt för öppna växlar och 
kugghjul t. ex. inom cement-, tegel-, 
keramik- eller gruvindustrin.

2 350 CaSX M - 20 / +200 
max +220

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICA 80

Vidhäftande fett som är speciellt 
utvecklat för smörjning av topplagret i 
konkrossar. Produkten kan även använ-
das till fettsmorda växlar samt vid 
smörjning av tungt belastade glid- och 
rullningslager vid låga varvtal. Fettet har 
egenskaper som gör det lämpligt för 
smörjning av vattenöversköljda lager. 
Lättpumpbar i centralsmörjningssystem.

0 580 LiCa M -20 / +130 
max 140

DIN 51502: K0K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB0.

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICA 91

Vekt/mjukt smörjfett för tungt belasta-
de, långsamtgående lager. Lämpligt  
för våta och korrosiva applikationer, 
även där vatten sköljer över. Mycket 
vid häftande och vattenbeständigt.

1 1100 LiCa M -20 / +130 
max 140

DIN 51502: K1K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB1.

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICA 92

Specialsmörjfett för tungt belastade 
långsamtgående lager. Även lämplig för 
öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor 
och liknande applikationer. Mycket  
vidhäftande och vattenbeständigt.

2 1100 LiCa M -20 / +130 DIN 51502: KP2K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB2.

RENOLIT  
UNITEMP 2

Helsyntetiskt smörjfett baserat på  
syntetiskt förtjockningsmedel.  Mycket 
bra vattenbeständighet och korrosions-
skydd. Fungerar inom ett brett tempe-
raturområde och rekommenderas för 
glid-och rullningslager inom en mängd 
olika områden.

2 180 Synth. NaX S -50 / +180 DIN 51502: KPHC2R-50.
ISO 6743-9: L-X-EFEB2.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 400

Rekommenderas för centralsmörjning 
av glid- och rullningslager, både mobila 
och stationära, eller där det finns krav 
på att fettet ska vara lättpumpbart vid 
låga temperaturer. God funktion inom 
både fordonsapplikationer och industri-
ella applikationer. Rekommenderas även 
för fettsmorda kugg- och snäckväxlar.

00 110 LiX M -35 / +100 
max 120

DIN 51502: KP00G-35.
ISO 6743-9: L-XCBIB00.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 405

0,5 145 LiX M -35 / +120 
max 140

DIN 51502: KP0.5G-35.
ISO 6743-9: L-XCBIB0.5.

RENOLIT  
GREASEWAY 
LIX 81

Högkvalitativt smörjfett baserat på 
mineralolja, förtjockat med litiumkom-
plextvål. Rekommenderas som ett 
enhetsfett för kontinuerlig smörjning 
av tungt belastade, långsamtgående 
glid- och rullningslager vid höga  
temperaturer. Det är även lämpligt till 
våta inbyggnader, t. ex. stränggjutning, 
och för fettfyllda växlar utsatta för 
höga temperaturer.

1,5 550 LiX M -20 / +180 
max 220

DIN 51502: KP1.5N-20.
ISO 6743-9: L-XBDIB1.5.

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



 RENOLIT

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för rullnings- och glidlager

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 815 HP

 

Speciellt utvecklat smörjfett för konti-
nuerlig smörjning av tungt belastade, 
långsamtgående glid och rullningslager  
vid höga temperaturer. Det är även 
lämpligt till våta inbyggnader, t. ex. 
stränggjutning, och för fettfyllda  
växlar utsatta för höga temperaturer.

1,5 550 LiX M -20 / +180 
max 220

DIN 51502: KP1.5N-20.
ISO 6743-9: L-XBDIB1.5.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 82

Högkvalitativt smörjfett baserat på 
mineralolja, förtjockat med litiumkom-
plextvål. Rekommenderas som ett 
enhetsfett för kontinuerlig smörjning 
av tungt belastade, långsamtgående 
glid- och rullningslager vid höga tem-
peraturer. Det är även lämpligt till våta 
inbyggnader, t. ex. stränggjutning, och 
för fettfyllda växlar utsatta för höga 
temperaturer.

2 560 LiX M -20 / +180 
max 220

DIN 51502: KP2N-20.
ISO 6743-9: L-XBDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 42

Högkvalitativt smörjfett baserat på 
mineralolja, förtjockat med litiumkom-
plextvål. Speciellt utvecklad och  
optimerad för elmotorer och annan 
roterande utrustning inom industrin. 
Fungerar exceptionellt bra för både 
mindre, lätt belastade och större, tungt 
belastade rullningslager beroende på 
hastighet och temperatur.

2 110 LiX M -30 / +140 
max 220

DIN 51502: KP2N-30.
ISO 6743-9: L-XCDHB2.

RENOLIT  
UNIWAY 
LIX 62

Litiumkomplexförtjockat smörjfett 
baserat på mineralolja. Fungerar som 
ett universalfett och lämpar sig väl för 
lagersmörjning inom både industri- 
och fordonsapplikationer.

2 210 LiX M -30 / +150 
max 220

DIN 51502: KP2N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB2.

RENOLIT  
UNIWAY  
LIX 625

2,5 215 LiX M -30 / +150 
max 220

DIN 51502: KP2.5N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB2.5.

RENOLIT  
UNIWAY  
LI 61

Smörjfett för alla typer av lätt/tungt 
belastade glid-, kul- och rullager inom 
fordonsbransch och industri. Bra vatten-
beständighet, mekanisk stabilitet och 
lastbärande förmåga.

1 200 Li M -30 / +120 
max 130

DIN 51502: KP1K-30.
ISO 6743-9: L-XCCFB1.

RENOLIT  
UNIWAY  
LI 62

2 200 Li M -30 / +120 
max 130

DIN 51502: KP2K-30.
ISO 6743-9: L-XCCIB2.

RENOLIT 
EPLITH 00

Litiumförtjockat, halvflytande, mineral-
oljebaserat smörjfett för centralsmörj-
ning. Rekommenderas för högt belast-
ade snäck-och vinkelväxlar samt spiral-
formade och raka kuggväxlar för att 
förlänga omsmörjningsintervall.

00 420 Li M - 10 / + 120 DIN 51502: GP 00 K-10
ISO 6743-9: L-X ACEB 00

RENOLIT  
SF 7-041

Litiumförtjockat, flytande smörjfett 
baserat på mineralolja avsett för  
centralsmörjningssystem. Innehåller 
tillsatser mot korrosion och oxidation. 
Särskilt lämpligt för centralsmörjnings-
system med smala ledningar. Mycket 
god vattenbeständighet.

000 110 Li M -30 / +120 DIN 51502: GP000K-30.
ISO 6743-9: L-X-CCEB000.

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Smörjfett

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för rullnings- och glidlager

RENOLIT  
GREASEWAY 
CAH 92

Högkvalitativt, vattenfritt, kalciumför-
tvålat smörjfett med god vattenbestän-
dighet avsett för tungt belastade glid- 
och rullningslager. Rekommenderas  
för smörjning av t. ex. chassi-, entre-
prenad-, jordbruks- och skogsmaskiner 
samt vattenpumpar och liknande.

2 850 CaH M -20 / +120 
max 130

DIN 51502: KP2K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY  
LI 732

Smörjfett förstärkt med molybdendi-
sulfid och EP-additiv för att ge ett 
utomordentligt gott skydd vid höga 
belastningar. Rekommenderas för 
användning inom både industri- och 
fordonsapplikationer. Produkten funge-
rar med hög prestanda i glidlager och 
växlar samt i långsamtgående rull-
ningslager. Detta ger ett bra skydd 
även i oscillerande och vibrerande  
applikationer. Halt av molybdendisulfid: 
3 % i LI 732, 5 % i LI 752.

2 200 Li M -30 / +120 DIN 51502: KPF2K-30.
ISO 6743-9: L-XCCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY  
LI 752

2 200 Li M -30 / +120 
max 130

DIN 51502: KPF2K-30.
ISO 6743-9: L-XCCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY  
LICA 932

Mycket lämplig att använda i lång-
samtgående, tungt belastade glid- och 
rullningslager där chockbelastningar 
eller frekventa uppstarter kan uppstå. 
Fungerar utmärkt inom både industri- 
och fordonsapplikationer samt även  
i våt miljö. Tillsats av 3 % molybden-
disulfid ger fettet utmärkta smörjande 
egenskaper.

2 1100 LiCa M -20 / +120 
max 130

DIN 51502: KPF2K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB2.

RENOLIT 
MOLYWAY 
LICAX ARCTIC

 

Högpresterande, litium-kalcium-kom-
plexfett med extremt god lastbärande 
förmåga. Specifikt formulerad för 
användning i extremt låga temperaturer. 
Förstärkt med 5 % molybdendisulfid. 
Optimerad för att kunna användas 
inom både krävande industriella som 
automotiva applikationer utsatta för 
våta och korrosiva driftsförhållanden.

0 64 LiCaX M -50 / +130 DIN 51502: GOGFP0K-50.
ISO 6743-9: L-XE(F)CIB0.

RENOLIT  
CHASSIS  
GREASE

Speciellt utvecklade för smörjning av 
glidlager i entreprenad-, jordbruks- och 
skogsmaskiner men fungerar även 
utmärkt i marina applikationer. Särskilt 
lämpliga när förlängda smörjintervaller 
är en praktisk nödvändighet. Produk-
terna kan med fördel användas i appli-
kationer utsatta för krävande väderför-
hållanden med mycket vattenavskölj-
ning samt i smutsig eller industriell 
miljö med liknande påverkan.

2 850 CaH M -20 / +120 
max 130

DIN 51502: KPF2K-20.
ISO 6743-9: L-XBCIB2.

RENOLIT  
CHASSIS  
GREASE SOFT

0 1300 CaH M -30 / +90 
max 100

DIN 51502: KP0E-30.
ISO 6743-9: L-XCBFB0.

RENOLIT  
CHASSIS  
GREASE WINTER

 

2 250 CaH M -30 / +110 
max 120

DIN 51502: KP2G-30.
ISO 6743-9: L-XCBIB2.

RENOLIT  
LX-OTP 2

 

Litiumkomplexförtjockat smörjfett 
baserat på PAG-basolja och fasta 
smörjmedel. Utmärkt skydd mot oxida-
tion och korrosion. Bra slitageskyddande 
egenskaper även vid oscillerande  
rörelser och extrema tryck. Specifikt 
utvecklad för smörjning av bultar på  
9 tons axlar och självjusterande axlar.

1-2 360 LiX PAG -40 / +160 
max 180

MAN-TUC 8080/00.

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



RENOLIT

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för rullnings- och glidlager

RENOLIT  
5-WHEEL 
GREASE

 

Speciellt framtagen för smörjning av 
vändskivor på trailerdragare. De goda 
lastbärande egenskaperna gör den till 
ett lämpligt smörjfett även för andra 
långsamtgående, högt belastade  
applikationer. Produkten har mycket 
bra funktion även i våta och korrosiva 
utomhusmiljöer.

0,5 2100 O M -10 / +150 
max 180

DIN 51502: KPFM0.5N-10.
ISO 6743-9: L-XADIB0.5.

RENOLIT  
WHEEL  
BEARING 
GREASE

Speciellt utvecklad för användning  
i hjullager på såväl tunga som lätta 
fordon. Produkten kan med fördel 
användas för smörjning av glid- och 
rullningslager i andra applikationer.

2,5 215 LiX M -30 / +150 
max 220

DIN 51502: KP2.5N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB2.5.

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja

41Produktprogram Industrismörjmedel

 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Miljöanpassade smörjfett

MULTI DOPE 
YELLOW

 

Högpresterande, miljöanpassat och pasta-
liknande smörjfett. Speciellt utvecklad och 
utprovad för användning som gängfett 
för borrstänger samt även för smörjning 
av öppna kuggväxlar och kugg drifter  
i jack-up applikationer. Produkten kan 
användas för en mängd olika applika-
tioner där låga hastigheter och höga 
belastningar förekommer.

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 DIN 51502: KOGEPF0-
0.5N-50.
ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.
API (RP) 5A3.

OCNS group E enligt 
Cefas dti.
HOCNF-registrerad 
(NEMS).

JACK UP  
GREASE BIO

 

Rekommenderas för smörjning av öppna 
kuggväxlar och kuggdrifter såväl i system 
med glidskenor (skidding systems) som 
av cantilevers på jack-up-plattformar. 
Produkten är lämplig även för andra 
högt belastade, långsamtgående applika-
tioner.

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 OCNS group D enligt 
Cefas dti.
Bijur Delimon Pump FWA 
long term test.

HOCNF-registrerad 
(NEMS).

PLANTOGEL 
UNIWAY 
BIO LIX 62

Miljöanpassat, litiumkomplex-förtjockat 
universalfett baserat på biologiskt ned-
brytbara syntetestrar. Rekommenderas 
som ett universalfett inom både fordons- 
och industriella applikationer. Produkten 
är lämplig till huvuddelen av alla fett-
applikationer t. ex. för smörjning av små 
lätt belastade, såväl som större tungt 
belastade, glid- och rullningslager.

2 295 LiX SE -30 / +140 
max 180

DIN 51502: KPE2N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB2.
SS 155470: Miljöklass B.

GREASEWAY 
BIO LIX  
ULTRA 400

Litiumkomplexförtjockat centralsmörjfett 
baserat på biologiskt nedbrytbara syntet-
estrar. Fettet är speciellt utformat för 
kedjesmörjning inom skogsindustrin  
men fungerar utmärkt även för andra 
applikationer. Fettet har mycket god 
smörjförmåga och är lättpumpbart vid 
låg temperatur.

00 80 LiX SE -30 / +100 DIN 51502: KPEOOH-35.
ISO 6743-9: -L-XCBIB00.
SS 155470: Miljöklass B.

PLANTOGEL 
GREASEWAY 
BIO CAH 82

Miljöanpassat smörjfett baserat på biolo-
giskt nedbrytbara syntetiska estrar för-
tjockade med vattenfri kalciumtvål. 
Rekommenderas i första hand för smörj-
ning av tungt belastade glidlager. Passar 
utmärkt för t. ex. smörjning av skogsma-
skiner, entreprenadmaskiner, lantbruksma-
skiner, installationer inom vattenpumpning 
och vattenrening samt inom sjöfarten.

2 540 CaH SE -30 / +100 DIN 51502: KPE2E-30.
ISO 6743-9: L-XC(F)BIB2.
SS 155470: Miljöklass B.

LOCOLUB  
ECO

Miljöanpassat, mörkgrått, halvflytande 
smörjfett för bl. a. hjulflänsar på lok och 
vagnar. Innehåller fasta smörjmedel vilket 
bidrar till minskat slitage. Mycket bra 
vattenbeständighet och korrosionsskydd 
samt bra vidhäftning. Manuell applice-
ring eller via automatiska smörjsystem 
för hjulflänsar.

000 35 O SE -30 / +80 OECD 301 C, 90%. CEC 
L-33-A-93, >60%.
German Railway material 
no. DB-Material-Nr. 
00517718.

CEPLATTYN  
ECO 300 PLUS

Miljöanpassat, vidhäftande, helsyntetiskt 
smörjfett med fasta smörjmedel.  
Lämpligt för smörjning av buffertskivor, 
vajer, skruvkopplingar, handbroms-
spindlar, växlar, glidytor, kuggstänger 
m. m. Gråfärgat fett som appliceras 
manuellt med pensel, borste eller spatel.

0 45 O SE -30 / +100 German Railway material 
no. DB-Mat.-Nr.: 597947.

Smörjfett

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för öppna kuggväxlar / med fasta smörjmedel

CEPLATTYN  
BL

 

Mycket vidhäftande smörjfett med 
grafit för krävande förhållanden.  
Hög termisk och mekanisk stabili-
tet. Lämpligt för t. ex. öppna kugg-
växlar, glidbanor, kedjor, vajrar och 
speciellt även för kuggar i gir- och 
pitchlager i vindkraftverk.

2 500 ALX M -40 / +150 DIN 51502: OGPF2P-20.

CEPLATTYN 
GT 10

Högvisköst, vidhäftande smörjmedel 
med ljus färg för öppna kuggväxlar. 
Specifikt för kritiska driftsförhållanden 
som drivsystem till ugnar, kvarnar etc. 
utsatta för extrema krafter och hög 
temperatur på kuggflanker. Produkten 
innehåller tillsatser som reducerar  
risken för antändning.

– 10000 – S 0 /+140 Möter kraven enligt 
AGMA 9005-E01 / D-2.
Godkänd av: FLSmidth, 
KHD Humboldt Wedag, 
Metso, Outotec m fl.

CEPLATTYN  
300

 

Vidhäftande produkt förstärkt med grafit 
som ger en ”torr”, dammavvisande 
smörjfilm, hög vattenbeständighet och 
utmärkt skydd mot korrosion. Rekom-
menderas som en primer på öppna kugg-
växlar, kuggstänger och glidytor.  
I kombination med CEPLATTYN KG 10 
HMF ger den ett multi-fas system. Funge-
rar även som monteringspasta för skruvar/
bultar och tappar. Även passande för bl. a. 
vajersmörjning. Manuell applicering.

1-2 1300 ALX M -30 / +250 
Torr smörj-
film upp till 

+500. 

Godkänd för gruvdrift 
under jord av Arnsberg 
District Authority,  
Dortmund.  
Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.

CEPLATTYN  
KG 10 HMF-1000

Spraybart, vidhäftande smörjmedel för-
stärkt med grafit. Produkten är baserad 
på en högviskös basoljemix förtjockad 
med aluminiumkomplextvål. Formu-
leringen tillsammans med utvalda  
additiv ger produkten utmärkta slitage- 
och korrosionsskyddande egenskaper, 
hög lastbärande förmåga och bra  
vattenbeständighet.

0-00 1000 ALX M -10 / +140 DIN 51502: 
OGPF0-00N-10.

RENOLIT 
GREASEWAY 
LICAX 90

Produkten rekommenderas för smörj-
ning av exempelvis öppna kuggväxlar 
och kuggstänger, där det ställs krav  
på extremt hög lastbärande förmåga. 
Smörjfettet har även bra funktion i  
t. ex. skruvförband, gängor och gejdrar.

0,5 800 LiCaX M -30 - +140 
max 180

DIN 51502: 
KPGOG0.5N-30.
ISO 6743-9: L-XCDIB0.5.

MULTI DOPE 
YELLOW

Högpresterande, miljöanpassat och 
pastaliknande smörjfett. Speciellt 
utvecklad och utprovad för använd-
ning som gängfett för borrstänger 
samt även för smörjning av öppna 
kuggväxlar och kuggdrifter i jack-up 
applikationer. Produkten kan användas 
för en mängd olika applikationer där 
låga hastigheter och höga belastningar 
förekommer.

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 DIN 51502:  
KOGEPF0-0.5N-50.
ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.
API (RP) 5A3.
OCNS group E enligt Cefas 
dti.

HOCNF-registrerad (NEMS).

JACK UP  
GREASE BIO

Rekommenderas för smörjning av öppna 
kuggväxlar och kuggdrifter såväl i system 
med glidskenor (skidding systems) som 
av cantilevers på jack-up-plattformar.  
Produkten är lämplig även för andra högt 
belastade, långsamtgående applikationer.

0,5 44 LiCaX SE -40 / +140 OCNS group D enligt 
Cefas dti.
Bijur Delimon Pump FWA 
long term test.

HOCNF-registrerad (NEMS).

PLANTO, LOCOLUB, CEPLATTYN, RENOLIT 

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja

43Produktprogram Industrismörjmedel

 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Smörjfett

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för tågindustrin

LOCOLUB  
ECO

Miljöanpassat, mörkgrått, halvflytande 
smörjfett för bl. a. hjulflänsar på lok  
och vagnar. Innehåller fasta smörj medel 
vilket bidrar till minskat slitage. Mycket 
bra vattenbeständighet och korrosions-
skydd samt bra vidhäftning. Manuell 
applicering eller via automatiska smörj-
system för hjulflänsar.

000 35 O SE -30 / +80 OECD 301 C, 90%. CEC 
L-33-A-93, >60%.
German Railway material 
no. DB-Material-Nr. 
00517718.

TRAMLUB  
F 234 MOD 2

Vitfärgat, halvflytande smörjfett baserat 
på en kombination av syntetisk och  
vegetabilisk olja. Förstärkt med additiv  
för god vidhäftning, även på våta ytor.  
För smörjning av hjulflänsar och räls.

000 – O PS -25 / +150 German Railway material 
no. DB-Mat.-Nr.: 
00106192.

CEPLATTYN  
ECO 300 PLUS

Miljöanpassat, vidhäftande, helsyntetiskt 
smörjfett med fasta smörjmedel. 
Lämpligt för smörjning av buffertskivor, 
vajer, skruvkopplingar, handbroms-
spindlar, växlar, glidytor, kuggstänger 
m.m. Gråfärgat fett som appliceras 
manuellt med pensel, borste eller  
spatel.

0 45 O SE -30 / +100 German Railway material 
no. DB-Mat.-Nr.: 597947.

GLEITMO  
805

Högpresterande, beigefärgad pasta med 
fasta smörjmedel för maskinelement 
utsatta för hög belastning, vibrationer 
och oscillerande rörelser. Rekommende-
ras bl. a. för boggie- och bultkopplingar, 
drivaxel, spiralfjädrar samt som chuck-
pasta i bearbetningsmaskiner.

2 185 Li M -20 / +110 German Railway material 
no. DB Material-Nr. 
823600.

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



LOCOLUB, CEPLATTYN, GLEITMO, STABYL

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för vindkraftsindustrin

GLEITMO  
585 K PLUS

 

Slitstark, vit smörjfettspasta med fasta 
smörjmedel som dämpar chockbelast-
ning och minskar slitage. Produkten 
rekommenderas för smörjpunkter 
utsatta för specifikt hårda förhållanden 
med risk för t. ex. passningskorrosion, 
oscillerande rörelser och vibrationer. 
Rekommenderas bl. a. till gir- och 
pitchlager samt koppling på vindkraft-
verk. Manuell applicering eller via 
automatiska system, inklusive progres-
siva distributionssystem.

2 50 Li S -45 / +130 DIN 51502: KPFHC2K-40.

STABYL  
EOS E 2

 

Högpresterande, helsyntetiskt, litium-
förtjockat smörjfett. Specifikt utvecklat 
för användning i högt belastade rull-
och glidlager i vindkraftverk. Mycket 
goda slitageskyddande egenskaper, 
hög lastbärande förmåga och utmärkta 
lågtemperaturegenskaper. Rekommen-
deras för smörjning av rotorlager, 
koppling samt gir- och pitchlager.

1-2 320 Li S -40 / +130 DIN 51502: KPE1-2K-40.

STABYL 
LX 460 SYN

 

Högpresterande, helsyntetiskt, litium-
komplexförtjockat smörjfett specifikt 
utvecklat för användning i vindkraft-
verk. Exceptionell lastbärande förmåga 
med enastående slitageskydd, utmärkta 
lågtemperat uregenskaper och skydd mot 
korrosion. Rekommenderas för smörjning 
av rotorlager samt gir-och pitchlager.

1-2 460 LiX S -40 / +140 DIN 51502: KPHC 1.5 
N-40.

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja

45Produktprogram Industrismörjmedel

 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för vindkraftsindustrin

CEPLATTYN  
BL

 

Mycket vidhäftande smörjfett med 
grafit för krävande förhållanden.  
Hög termisk och mekanisk stabilitet. 
Lämplig för t. ex. öppna växlar, glid-
banor, kedjor, vajrar och speciellt  
även för kuggar i gir- och pitchlager  
i vindkraftverk.

2 500 ALX M -40 / +150 DIN 51502: OGPF2P-20.

RENOLIT 
UNIWAY  
LIX 42 PA

Smörjfett med optimal prestanda  
baserat på helsyntetiska basoljor och 
förtjockat med litiumkomplextvål.  
Produkten klarar korrosiva miljöer och 
start i stark kyla. Rekommenderas bl. a. 
till generatorlager i vindkraftverk.

2 100 LiX S -40 / +150 
max 220

DIN 51502: KPHC2N-40.
ISO 6743-9: L-XDDIB2.

URETHYN 
XHD 2

Helsyntetiskt, polyureaförtjockat  
smörjfett. Avsett för smörjning av glid- 
och rullningslager utsatta för hårda 
för hållanden med vibrationer och  
hög belastning. Rekommenderas bl. a.   
till generatorlager i vindkraftverk.

2 290 PU S -40 / +180 
max 200

DIN 51502: KPFHC2R-40.

GLEITMO  
WSP 5040

 

En högkvalitativ pasta med fasta, vita 
smörjmedel för varierande applikatio-
ner. Utmärkta slitage- och korrosions-
skyddande egenskaper. Skyddar mot 
stick-slip och gängskärning vid 
användning som monteringspasta och 
i skruvförband, även vid hög tempera-
tur upp till +1 200 °C. Även för spind-
lar, beslag, glidstyrningar, oscillerande 
tappar på entreprenadmaskiner osv med 
låga glidhastigheter och höga tryck.

2 250 CaX M - 20 / + 140 
I varma 

skruvför-
band upp 
till +1200

Godkänd för gruvdrift 
under jord av Arnsberg 
District Authority,  
Dortmund.  
Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.

Smörjfett

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex
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 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



CEPLATTYN, URETHYN, GLEITMO, RENOLIT

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för speciella applikationer

ALEXOL  
STABOX

Specialsmörjfett för smörjning där 
omgivande miljö är starkt korrosiv eller 
kraftigt oxiderande. Motståndskraftig 
mot bränsle, svaga eller starka syror, 
alkoholer, halogener, flytande syre 
m.m.

1,5 150 PTFE PFPE -50 / +200 
max 270

DIN 51502: KKF1.5S-50.
ISO 6743-9:L-XEGEA 1.5.

GLEITMO  
591

Helsyntetiskt, vitt, PTFE-förtjockat smörj-
fett. Produkten har optimerad funktion 
vid höga temperaturer. Utmärkt vatten-
beständighet. Smörj fettet påverkas inte 
av aggressiva kemikalier eller lösnings-
medel. För glid- och rullningslager 
utsatta för hög temperatur, t.ex. i  
lackeringsverkstäder, torkugnar samt 
pappers- och massaindustrin.

2 510 PTFE PFPE -20 / +260 
max 280

DIN 51502: KPFFK2U-20.
ISO 6743-9: L-X-BGIB 2.

RENOLIT  
SI 410 M

Silikonoljebaserat, vitt, kalciumför-
tjockat smörjfett. Lämpligt för smörj-
ning av lager utsatta för låg belastning 
samt för t. ex. öltappar, ventiler,  
o-ringar. Goda lågtemperaturegen-
skaper och bra vattenbeständighet.

2 750 Ca Si -55 / +130 DIN 51502: KSI2K-55.
ISO 6743-9: L-X-ECEA2

RENOLIT  
SI 511 M

Polyureaförtjockat, vitt smörjfett formu-
lerat med speciell, värmestabil silikon-
olja. Bra vattenbeständighet och korro-
sionsskyddande egenskaper. Produkten 
är kompatibel med plastmaterial. Lämp-
lig för smörjning av lätt belastade lager 
vid höga temperaturer. T. ex. inom tegel-
produktion för hjulnav på vagnar och 
gångjärn till torkugn, varmluftsfläktar, 
gjuterier och vulkaniseringsanläggningar.

2 80 PU Si -30 / +220 
max +250

–

RENOLIT 
GREASEWAY 
ELECTRIC

Specialsmörjfett som kan användas som 
oxidationsskydd på frånskiljare och elek-
triska kontakter. Rekommenderas även 
för lätt belastade lager, apparater och 
instrument samt skruvväxlar etc.

1 50 Li S -50 / +100 
max 110

DIN 51502: K1G-50.
ISO 6743-9: XEBHA1.

RENOLIT  
GREASEWAY  
LIX 30 W

Ett mjukt, vitoljebaserat smörjfett  
med mycket goda lågtemperatur-
egenskaper. Rekommenderas för  
centralsmörjning av intagsluckor,  
tappar och ledskenor inom kraftverks-
industrin, samt av transportband och 
skruvar i vattenreningsverk.

0 70 LiX MV -35 / +100 DIN 51502: K2K-55
ISO 6743-9: L-XECIB2

RENOLIT  
GREASEWAY 
LIX 81 P

Specialsmörjfett för bågtand- och 
kuggkopplingar eller till andra applika-
tioner där smörjmedlet utsätts för 
höga centrifugalkrafter. Produkten 
innehåller additiv för att motverka 
oxidation och korrosion samt slitage 
vid hög belastning.

1 670 LiPX M 0 / +120 DIN 51502: GOG1G-0.
ISO 6743-9:L-XABIB1.

Möter och överträffar 
AGMA CG-1 och CG-2.

Godkänd av SKF transmis-
sion AB för bågtandkopp-
lingar.

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja

47Produktprogram Industrismörjmedel

 Tvättvätska och rostskydd Skärvätska Livsmedelsgodkända smörjmedel Smörjfett IndustrismörjmedelGå till:



Smörjfett

Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfett för speciella applikationer

STABYL  
TA

Semisyntetiskt, litiumförtjockat, vitt 
specialsmörjfett med fasta smörjme-
del. Produkten är speciellt utvecklad 
för smörjning av teleskop-bommar. 
Smörjfettet har utmärkta glidegenska-
per för materialkombination stål/plast 
och plast/plast samt mycket bra vid-
häftning och skydd mot ryckiga rörel-
ser, s.k. stick-slip. Även för smörjning 
av linjära styrningar och små växlar 
uppbyggda av polymera material.

1-2 200 Li PS -40 / +140 DIN 51502: KPF1-2N-40.

Rivolta 
F.L.G. GT-2

  

Helsyntetiskt smörjfett förtjockat med 
kalciumsulfonatkomplex. Specifikt 
lämpligt för bassmörjning av utstötar-
pinnar i verktyg för formsprutning av 
plast. För formverktyg upp till 80 °C. 
Även lämpligt för andra applikationer 
med högt belastade rullnings- och glid-
lager inom t. ex. livsmedelsproduktion.

2 46 CaSX S -45 / +170 DIN 51502: KP HC 2 P-40
ISO 6743-9: L-XDEIB 2
NSF H1

Rivolta  
S.K.D. 4002

  

Helsyntetiskt fett med hög temperatur-
beständighet. Specifikt lämpligt för 
bassmörjning av utstötarpinnar i verk-
tyg för formsprutning av plast. För 
formverktyg vid 80 –120 °C. Även 
lämpligt för andra applikationer med 
högt belastade rullnings- och glidlager.

2 100 – – -50 / +210 –

Rivolta  
S.K.D. 6002

Helsyntetiskt smörjfett med mycket 
hög termisk stabilitet. Specifikt lämp-
ligt för bassmörjning av utstötarpinnar 
i verktyg för formsprutning av plast. 
För formverktyg över 120 °C. Kompati-
belt med känsliga plastmaterial som 
polykarbonater, EPDM etc. Även lämp-
ligt för smörjning av t. ex. rullnings-och 
glidlager vid hög temperatur inom livs-
medelsproduktion.

2 500 – PFPE -30 / +280
max 300

NSF H1

Förtjockningsmedel teckenförklaring  ALX = Aluminiumkomplex  |  CaH = Kalcium, vattenfri  |  CaSX = Kalciumsulfonatkomplex  |  Li = Litium  |  LiCa = Litiumkalcium  |  LiCaX = Litiumkalciumkomplex   
|  LiPX = Litiumpolyetylenkomplex  |  LiX = Litiumkomplex  |  O = Oorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetraflourethylene (OBS! Ej blandbart med andra fett)  |  PU = Polyurea  |  Synth. NaX = Syntetiskt  
natriumkomplex
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Produktnamn Beskrivning NLGI Basolje-
viskositet 
vid 40 °C 

mm2/s

Förtjocknings-
medel

Bas- 
olja

Temperatur-
område 

°C

Normer och tester

Smörjfettspastor och pastor

MEISSELPASTE

 

Kopparfärgad specialpasta för bl. a.  
hyls verktyg samt för bussningar till högt 
belastade, hydrauliska och pneumatiska 
hammare. Bra vattenbeständighet, hög 
värmebeständighet och utmärkta EP 
egenskaper.

2 320 ALX M -20/+200 
Torr smörj-
film upp till 

1100

–

GLEITMO  
155

Högtemperaturspasta baserad på syn-
tetisk olja och vita, fasta smörjmedel. 
Hög smörjförmåga och utmärkta egen-
skaper att separera ytor. Speciellt utveck-
lad för gängade anslutningar utsatta  
för höga temperaturer. Tex bultar för 
turbiner, skruvar för avgassystem samt 
varma skruvförband inom kemisk industri 
och raffinaderier.

1-2 – – S -30 / +1200 –

GLEITMO  
805

 

Högpresterande, beigefärgad pasta med 
fasta smörjmedel för maskinelement 
utsatta för hög belastning, vibrationer 
och oscillerande rörelser. Rekommende-
ras bl. a. för boggie- och bultkopplingar, 
drivaxel, spiralfjädrar samt som chuck-
pasta i bearbetningsmaskiner. 

2 185 Li M -20 / +110 German Railway  
material no.  
DB Material-Nr. 823600.

GLEITMO  
WSP 5040

 

En högkvalitativ pasta med fasta, vita 
smörjmedel för varierande applika-
tioner. Utmärkta slitage-och korro-
sionsskyddande egenskaper. Skyddar 
mot stick-slip och gängskärning vid 
användning som monteringspasta och 
i skruvförband, även vid hög tempera-
tur upp till +1 200 °C. Även för spind-
lar, beslag, glidstyrningar, oscillerande 
tappar på entreprenadmaskiner osv 
med låga glidhastigheter och höga 
tryck.

2 250 CaX M - 20 / + 140 
I varma 

skruvför-
band upp 
till +1200

Godkänd för gruvdrift 
under jord av Arnsberg 
District Authority,  
Dortmund.  
Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.

Vaselin

WHITE VASELINE Rekommenderas för smörjning eller 
som ingående komponent inom bran-
scher, som t. ex. livsmedelsindustrin, 
medicinsk industri eller kosmetisk indu-
stri, där en produkt med hög renhet 
krävs. Produkten är också lämplig som 
impregneringsmedel för papphöljen  
i elektiska kablar och som yttre vibra-
tionsdämpande fyllmedel i optiska 
fiberkablar. Fungerar även utmärkt för 
smörjning av plast och gummidetaljer. 
Produkten är smak- och luktfri samt 
har mycket låg påverkan på plaster 
och elastomerer.

4,5-5 11,5  
(vid 70 °C)

– – Flytpunkt 
49,5 °C, 

Smältpunkt 
51,5 °C

–

STABYL, GLEITMO 

Basolja teckenförklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral vitolja  |  PAG = Polyalkylenglykolonolja  |  PFPE = Perflourpolyether  |  PS = Delsyntet  |  S = Syntet (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  
|  Si = Silikonolja
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