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R PR!MYSLOVÁ MA ZIVA

                                            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                         A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í             B a l e n í  

Minerální obráb#cí kapalina vhodná pro lehkou a st"ední 
náro!nost obráb#ní p"edev$ím na konve!ních a 
jednoú!elov%ch strojích. Roztok kapaliny tvo"í mlé!nou 
emulzi, která má velmi dobré mazací vlastnosti, protikorozní 
vlastnosti a dobrou biologickou stabilitu. Kapalina je ur!ena 
p"edev$ím k t"ískovému obráb#ní a parciáln# také k brou$ení. 
Lze ji také pou&ít na mén# náro!n%ch operacích tvá"ení.

Minerální obráb#cí kapalina bez obsahu bóru a amin', 
vhodná pro st"ední náro!nost obráb#ní v$ech druh' 
materiál'. Roztok kapaliny tvo"í mlé!nou mikroemulzi, která 
má velmi dobré mazací a protikorozní vlastnosti. Kapalina je 
biologicky velmi stabilní a je obzvlá$t# vhodná k pou&ití s 
materiály slitin m#di a hliníku. Tato univerzální kapalina je 
vhodná k t"ískovému obráb#ní a parciáln# také k brou$ení.

Minerální obráb#cí kapalina obsahující polární EP a tukové 
p"ísady. Roztok kapaliny bez obsahu bóru a amin' tvo"í 
mlé!nou emulzi, s vynikajícími mazacími  vlastnostmi. Je 
ur!ena pro velmi náro!né obráb#ní v$ech druh' materiál', 
zejména pro opracování obtí&n# obrobiteln%ch  hliníkov%ch 
slitin a nerezov%ch ocelí. Je vhodná pro náro!né operace 
hlubokého vrtání, protahování, vystru&ování, nebo válcování 
závit'. Kapalina je biologicky velmi stabilní.

Semisyntetická obráb#cí kapalina, vhodná pro st"ední 
náro!nost obráb#ní s ní&$ím obsahem minerálních olej' a 
!áste!n%m podílem ester'. Produkt bez obsahu dusitan', 
sekundárních amin' a t#&k%ch kov'. Kapalina tvo"í jemn# 
disperzní, opalizující roztok, kter% má vynikající protikorozní 
vlastnosti v celém doporu!eném rozsahu tvrdosti vody. 
Produkt má v%borné chladící, mazací, smá!ecí a oplachovací 
schopnosti a vyniká extra biologickou stabilitou.

Semisyntetická obráb#cí kapalina, vhodná pro st"ední 
náro!nost obráb#ní s ní&$ím obsahem minerálních olej'. 
Produkt bez obsahu dusitan', sekundárních amin' a t#&k%ch 
kov'. Kapalina tvo"í opalizující roztok, kter% je velmi stabilní 
a nep#niv% v celém doporu!eném rozsahu tvrdosti vody. 
Produkt má v%borné chladící, smá!ecí a oplachovací 
schopnosti a je vynikající pro operace brou$ení.

Semisyntetická obráb#cí kapalina, vhodná pro st"ední 
náro!nost obráb#ní s ní&$ím obsahem minerálních olej'. 
Produkt bez obsahu dusitan', sekundárních amin' a t#&k%ch 
kov'. Kapalina tvo"í opalizující roztok, kter% je velmi stabilní 
a nep#niv% v celém doporu!eném rozsahu tvrdosti vody. 
Produkt má v%borné chladící, smá!ecí a oplachovací 
schopnosti a je vynikající pro operace brou$ení. Produkt je 
speciáln# ur!en pro pou&ití v m#kk%ch vodách.

Semisyntetická obráb#cí kapalina obsahující polární EP 
p"ísady, vhodná pro st"ední a vysokou náro!nost obráb#ní. 
Produkt bez obsahu dusitan', sekundárních amin' a t#&k%ch 
kov'. Kapalina tvo"í opalizující roztok, kter% je velmi stabilní 
a nep#niv% a má vynikající protikorozní vlastnosti v celém 
doporu!eném rozsahu tvrdosti vody. Produkt má v%borné 
chladící, mazací, smá!ecí a oplachovací schopnosti.

Materiály: ocel, litina                                                                           
Rozsah tvrdosti vody: 10 - 25°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                                                               
Brou$ení                        4 - 5 %                                                        

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu                                                                           
Rozsah tvrdosti vody: 10 - 35°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                                                                   
Brou$ení                        4 - 5 %  

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny AL, Cu                                                                
Rozsah tvrdosti vody: 10 - 30°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                                                                                                                 
                                                      

Materiály: ocel, litina, slitiny AL                                                              
Rozsah tvrdosti vody: 10 - 30°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                   
Brou$ení                        3 - 5 %   

Materiály: ocel, litina, slitiny AL, 
slitiny Cu parciáln#                                                              
Rozsah tvrdosti vody: 5 - 45°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                   
Brou$ení                        4 - 5 %      

Materiály: ocel, litina, slitiny AL, 
slitiny Cu parciáln#                                                              
Rozsah tvrdosti vody: 0 - 5°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                   
Brou$ení                        4 - 5 %      
  

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny AL a Cu parciáln#                                                              
Rozsah tvrdosti vody: 15 - 55°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb#ní  5 - 10 %                                                                   
Brou$ení                        3 - 5 %                                                                                                                                              
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
                                                                                                                                           

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l
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Obsah miner.
olej' (%)  
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Semisyntetická obráb!cí kapalina, vhodná pro st"ední 
náro#nost obráb!ní s vy$$ím podílem minerálních olej%. 
Produkt bez obsahu dusitan%, sekundárních amin% a t!&k'ch 
kov%. Kapalina tvo"í jemn! disperzní roztok, kter' je velmi 
stabilní a nep!niv' a má vynikající protikorozní vlastnosti v 
celém doporu#eném rozsahu tvrdosti vody. Produkt má 
v'borné chladící, mazací, smá#ecí a oplachovací schopnosti a 
vyniká extra biologickou stabilitou.

Semisyntetická obráb!cí kapalina obsahujiící polární EP 
p"ísady, vhodná pro vysokou náro#nost obráb!ní. Produkt bez 
obsahu dusitan%, sekundárních amin% a t!&k'ch kov%. 
Kapalina tvo"í jemn! disperzní, opalizující roztok, kter' má 
vynikající protikorozní vlastnosti v celém doporu#eném 
rozsahu tvrdosti vody. Produkt má v'borné chladící, mazací, 
smá#e#í a oplachovací schopnosti a vyniká extra biologickou 
stabilitou.

Semisyntetická obráb!cí kapalina bez obsahu bóru a amin%, 
obsahující polární EP a tukové p"ísady, vhodná pro st"ední a 
vysokou náro#nost obráb!ní. Kapalina tvo"í jemn! disperzní, 
opalizující roztok, kter' má vynikající protikorozní vlastnosti v 
celém doporu#eném rozsahu tvrdosti vody. Produkt má 
v'borné chladící, mazací, smá#e#í a oplachovací schopnosti a 
vyniká extra biologickou stabilitou. Je obzvá$t! vhodn' pro 
obráb!ní hliníkov'ch slitin.

Syntetická obráb!cí kapalina, vhodná pro st"ední náro#nost 
obráb!ní. Produkt bez obsahu dusitan% a chlóru spl(uje 
podmínky enviromentálních a toxikologick'ch norem. 
Kapalina tvo"í transparentní roztok, s dobr'mi protikorozními 
vlastnostmi a je nep!niv' v celém doporu#eném rozsahu 
tvrdosti vody. Produkt má velmi dobré chladící, smá#ecí a 
oplachovací schopnosti a je vhodn' pro operace brou$ení.

Syntetická obráb!cí kapalina, vhodná pro st"ední náro#nost 
obráb!ní. Produkt bez obsahu dusitan% a chlóru spl(uje 
podmínky enviromentálních a toxikologick'ch norem. 
Kapalina tvo"í transparentní roztok, s dobr'mi protikorozními 
vlastnostmi a je nep!niv' v celém doporu#eném rozsahu 
tvrdosti vody. Produkt má v'borné chladící, smá#ecí a 
oplachovací schopnosti a je vhodn' pro operace brou$ení a 
lehké a& st"ední t"ískové obráb!ní.

Syntetická obráb!cí kapalina s inhibitory proti vyluhování 
cobaltu do kapaliny , vhodná pro vysokou náro#nost 
obráb!ní. Produkt bez obsahu amin%, dusitan% a chlóru. 
Transparentní nep!nivá kapalina s EP aditivací a vynikajícími 
protikorozními vlastnostmi. Produkt má vynikající chladící, 
oplachovací  a sedimenta#ní schopnosti a je vhodn' zejména 
pro operace brou$ení slinut'ch karbid% nebo ocelí s 
po&adavkem nadstandartní drsnosti povrchu.

Syntetická obráb!cí kapalina vhodná pro vysokou náro#nost 
obráb!ní. Produkt bez obsahu amin%, dusitan% a chlóru. 
Transparentní nep!nivá kapalina s EP aditivací a protikoro-
zními vlastnostmi. Produkt má vynikající chladící, oplacho-
vací a sedimenta#ní schopnosti a je vhodn' zejména pro 
operace brou$ení legovan'ch ocelí s po&adavkem nadstand-
artní drsnosti povrchu. Produkt lze pou&ít i pro t"ískové 
obráb!ní v#etn! t!&ce obrobiteln'ch slitin Ti.

Materiály: ocel, litina, 
slitiny Cu parciáln!                                                            
Rozsah tvrdosti vody: 10 - 40°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb!ní  5 - 10 %                                                                   
Brou$ení                       3 - 5 %                                                                                                                                              
 

Materiály: anticorro, ocel, litina                                                          
Rozsah tvrdosti vody: 10 - 35°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb!ní  5 - 10 %                                                                   
Brou$ení                        3 - 5 % 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                          

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny AL, Cu                                                                
Rozsah tvrdosti vody: 5 - 20°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb!ní  5 - 10 %    
                                                                                                                                                             

Materiály: ocel                                                                                 
Rozsah tvrdosti vody: 0 - 30°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                                                                                        
Brou$ení                     2 - 4 %                                                                                                                                              

Materiály: anticorro, ocel, litina                                                          
Rozsah tvrdosti vody: 0 - 40°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb!ní  4 - 6 %                                                                   
Brou$ení                     2 - 3 %                                                                                                                                              

Materiály: slinuté karbidy, ocel                                                                                 
Rozsah tvrdosti vody: 0 - 35°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                                                                                        
Brou$ení                     3 - 5 %                                                                                                                                              
    
  

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny Ti, Al a Cu                                                            
Rozsah tvrdosti vody: 0 - 40°dH                                                                  
Doporu#ená koncentrace:                                                                       
T"ískové obráb!ní  4 - 7 %                                                                   
Brou$ení                     3 - 5 %                                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
                                                                                                                                           

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

45

30

30

80

0

0

0

0

                                            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                         A p l i k a # n í  p r o s t " e d í             B a l e n í  Obsah miner.
olej% (%)                                                                    

WA SOL -  6(0,6<17(7,&.��2%5�%õ&¨�.$3$/,1$

CS WASOL 4500

&6�:$62/������(3

  

&6�:$62/������)$%�(3

 

WA SOL -  6<17(7,&.��2%5�%õ&¨�.$3$/,1$

CS WASOL 6000

CS WASOL 6500

CS WASOL 7000 COF

CS :$62/������(3
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              C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                         A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í            B a l e n í  

Vodou "editeln# systémov# !isti! s vysokou alkalickou rezervou, 
obsahující tenzidické, baktericidní a fungicidní p"ísady. 
Produkt se pou$ívá k !ist%ní a dezinfekci ob%hov#ch systém& 
stroj&, které pou$ívají jako procesní média vodou "editelné 
obráb%cí nebo tvá"ecí kapaliny.

Doporu!ená koncentrace:                                                                
1-2 % dle stupn% zne!i't%ní systému 
stroje                                                                                  
Doporu!en# aplika!ní !as:                                                              
min. 24 hodin

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

3

                                            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                      A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í             B a l e n í  Obsah miner.
olej& (%)  

Viskozita 
p"i 40 °C

                                                                  

WA SOL -  92'28�Ĵ(',7(/1¸�6<67¤029¸�ç,67,ç

CS :$62/�6<67(0�&/($1

&8772  -  Ĵ(=1¸�2/(-

&6�&8772�&02��

  

C6�&8772�&02���

 

&6�&8772�&02���

 

&6�&8772�&02���  

&6�&8772�&0)����+/3

   

(ezn# olej na bázi minerálních olej&, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb%ní, obsahující ú!inná EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Produkt je 
vhodn# pro dokon!ovací operace brou'ení, honování, lapování 
a super)ni' a také pro t"ískové obráb%ní hliníkov#ch slitin. 
Produkt je také ur!en pro mazání vysokootá!kov#ch v"eten s 
kluzn#m ulo$ením.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu
  

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

(ezn# olej na bázi minerálních olej&, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb%ní, obsahující ú!inná EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv#mi 
vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s ú!inn#m 
omezením tvorby nár&stku. Produkt je vhodn# zejména pro 
t"ískové obráb%ní s de)novanou geometrií b"itu nástroje.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu
  

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

(ezn# olej na bázi minerálních olej&, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb%ní, obsahující ú!inná EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv#mi 
vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s ú!inn#m 
omezením tvorby nár&stku. Produkt je vhodn# zejména pro 
t"ískové obráb%ní s de)novanou geometrií b"itu nástroje.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu
  

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

(ezn# olej na bázi minerálních olej&, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb%ní, obsahující ú!inná EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv#mi 
vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s ú!inn#m 
omezením tvorby nár&stku. Produkt je vhodn# zejména pro 
t"ískové obráb%ní s de)novanou geometrií b"itu nástroje.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu
  

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

22

32

46

46 (ezn# olej na bázi minerálních olej&, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb%ní, obsahující ú!inná EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv#mi 
vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s ú!inn#m 
omezením tvorby nár&stku. Produkt je vhodn# zejména pro 
t"ískové obráb%ní s de)novanou geometrií b"itu nástroje. 
Produkt zárove* spl*uje speci)kaci na HLP hydraulické oleje 
dle normy DIN 51 524 díl 2.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu
  

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l
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              C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                         A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í            B a l e n í  Viskozita 
p"i 40 °C                                                                  

CUT TO -  Ĵ(=1¸�2/(-
    
CS CUTTO DFO 070

7 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro vysokou náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva, p"ísady pro omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní 
p"ísady. Sv$mi vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s 
ú!inn$m omezením tvorby nár%stku. Produkt je vhodn$ 
zejména pro velmi náro!né t"ískové obráb&ní s de'novanou 
geometrií b"itu nástroje, v!etn& hlubokého vrtání d&r mal$ch 
pr%m&r% do 1 mm a také brou(ení.

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny Al, Cu                                                                                                                                                                                                                             

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

15 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro vysokou náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva, p"ísady pro omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní 
p"ísady. Sv$mi vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s 
ú!inn$m omezením tvorby nár%stku. Produkt je vhodn$ 
zejména pro velmi náro!né t"ískové obráb&ní s de'novanou 
geometrií b"itu nástroje, v!etn& hlubokého vrtání, "ezání závit% 
a také brou(ení.

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny Al, Cu                                                                                                                                                                                                                             

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO DFO 150

30 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro vysokou náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva, p"ísady pro omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní 
p"ísady. Sv$mi vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s 
ú!inn$m omezením tvorby nár%stku. Produkt je vhodn$ 
zejména pro velmi náro!né t"ískové obráb&ní s de'novanou 
geometrií b"itu nástroje.

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny Al, Cu                                                                                                                                                                                                                             

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO DFO 300

60 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro extrémní náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva na bázi chlóru, nativní tukové p"ísady a protikorozní 
p"ísady. Produkt je vhodn$ pro extrémn& náro!né t"ískové 
obráb&ní, zejména pro závitování. Zárove) je produkt vhodn$ 
na velmi náro!né lisování a p"esné st"íhání.

Materiály: anticorro, ocel, litina, 
slitiny Al, Cu                                                                                                                                                                                                                             

5 L, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

CS CUTTO DFO 600 C

25 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro vysokou náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva, nativní tukové p"ísady, p"ísady pro omezení tvorby 
olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv$mi vlastnostmi vytvá"í 
optimální "ezné prost"edí s ú!inn$m omezením tvorby 
nár%stku. Produkt je vhodn$ zejména pro operace hlubokého 
vrtání, protahování a (evingování.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al                                                                                                                                                                                                                          20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO DRO 25

10 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro vysokou náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva, nativní  a syntetické tukové p"ísady, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv$mi 
vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s ú!inn$m 
omezením tvorby nár%stku. Produkt je vhodn$ zejména pro 
náro!né operace hlubokého vrtání, (evingování a také k "ezání 
a tvá"ení závit%.

Materiály: anticorro, ocel, litina.                                                                                                                                                                                                                          20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO DRO 210 S

20 #ezn$ olej na bázi nízce aromatick$ch minerálních olej%, 
vhodn$ pro vysokou náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP 
aditiva, nativní  a syntetické tukové p"ísady, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Sv$mi 
vlastnostmi vytvá"í optimální "ezné prost"edí s ú!inn$m 
omezením tvorby nár%stku. Produkt je vhodn$ zejména pro 
náro!né operace hlubokého vrtání, protahování, (evingování a 
také k "ezání a tvá"ení závit%.

Materiály: anticorro, ocel, litina.                                                                                                                                                                                                                          20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO DRO 220 S
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              C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                         A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í            B a l e n í  Viskozita 
p"i 40 °C                                                                  

CUT TO -  Ĵ(=1¸�2/(-
    
CS CUTTO GRO 4 AC

                           

4 Brusn# olej na bázi speciálních selektivních ra$nát% s vysok#m 
viskozitním indexem, vhodn# pro vysokou náro!nost obráb&ní, 
obsahující ú!inná EP aditiva, syntetické tukové p"ísady, p"ísady 
pro omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Díky 
speciální moderní technologii hydrogenace p"ed!í n&které 
vlastnosti olej% na bázi PAO. Produkt je vhodn# zejména pro 
náro!né operace brou'ení slinut#ch karbid%. Olej je inhibován 
proti uvol(ování kobaltu.

Materiály: slinuté karbidy, ocel                                                                                 
  

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

8 Brusn# olej na bázi speciálních selektivních ra$nát% s vysok#m 
viskozitním indexem, vhodn# pro vysokou náro!nost obráb&ní, 
obsahující ú!inná EP aditiva, syntetické tukové p"ísady, p"ísady 
pro omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Díky 
speciální moderní technologii hydrogenace p"ed!í n&které 
vlastnosti olej% na bázi PAO. Produkt je vhodn# zejména pro 
náro!né operace brou'ení slinut#ch karbid%. Olej je inhibován 
proti uvol(ování kobaltu.

Materiály: slinuté karbidy, ocel                                                                                 20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO GRO 8 AC

10 Brusn# olej na bázi minerálních olej%, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb&ní, obsahující ú!inná EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Olej je 
vhodn# zejména pro brou'ení s diamantov#mi  a CBN kotou!i . 
Produkt je p"edev'ím vhodn# pro zápichové, tvarové, obvodové 
a rovinné brou'ení legovan#ch a zu'lecht&n#ch ocelí.

Materiály: ocel, litina                     20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS CUTTO GRO 10

5 )ezn# olej na bázi minerálních olej%, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb&ní, obsahující EP aditiva, p"ísady pro omezení 
tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Olej je vhodn# 
zejména pro dokon!ovací operace honování, lapování a 
super$ni' zejména legovan#ch ocelí, litiny a barevn#ch kov%.

Materiály: ocel, litina, slitiny Al, Cu 
                                                                                                                                                                                                                 

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

&6�&8772�+12���

7 )ezn# olej na bázi minerálních olej%, vhodn# pro vysokou 
náro!nost obráb&ní, obsahující extra EP aditiva, p"ísady pro 
omezení tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Olej je 
vhodn# zejména pro dokon!ovací operace honování, lapování 
a super$ni' zejména legovan#ch ocelí a litiny.

Materiály: ocel, litina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

&6�&8772�+12����(3

10 )ezn# olej na bázi minerálních olej%, vhodn# pro st"ední 
náro!nost obráb&ní, obsahující EP aditiva, p"ísady pro omezení 
tvorby olejové mlhy a protikorozní p"ísady. Olej je vhodn# 
zejména pro dokon!ovací operace honování, lapování a 
super$ni' zejména legovan#ch ocelí a litiny.

Materiály: ocel, litina.                                                                                                                                                                                                                          20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

&6�&8772�+12���

2 )ezn# odparov# produkt, ur!en# k d&lení studeného a teplého 
skla s maximální teplotou do 60°C. Produkt je pou*iteln# také 
na d&lení barveného skla. Produkt má !istící a odma'tovací 
schopnost.

Materiály: sklo                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                   

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

&6�&8772�*/$66�����
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COMFO -  �92'28�Ĵ(',7(/1¸�352'8.7�352�79�Ĵ(1¨

CS COMFO AQ

                           

            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                 A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í                B a l e n í  

Tvá"ecí kapalina obsahující minerální oleje, polární EP aditiva 
a nativní tukové p"ísady. Roztok kapaliny vyniká mazacími  a 
protikorozními vlastnostmi a má v#bornou smá!ivost ve vazb$ 
na kovové povrchy. Kapalina je ur!ena pro st"edn$ náro!né 
lisování, st"ih a hluboké ta%ení ocelov#ch v#lisk& a je biologicky 
velmi stabilní.

Materiály: ocel                                                                            
Rozsah tvrdosti vody: 5 - 20°dH                                                                  
Doporu!ená "ed$ní:                                                                            
5 - 15% dle náro!nosti tvá"ení                                                                                                                                                             

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

Viskozita 
p"i 40 °C (mm2/s)

Tvá"ecí kapalina obsahující minerální oleje, polární EP aditiva 
a nativní tukové p"ísady, v!etn$ inhibitor& koroze slitin hliníku 
a m$di. Roztok kapaliny vyniká mazacími  a protikorozními 
vlastnostmi a má v#bornou smá!ivost ve vazb$ na kovové 
povrchy. Kapalina je ur!ena pro st"edn$ náro!né lisování, st"ih 
a hluboké ta%ení hliníkov#ch a ocelov#ch v#lisk& a je biologicky 
velmi stabilní.

Materiály: slitiny Al, Cu, ocel                                                                            
Rozsah tvrdosti vody: 5 - 20°dH                                                                  
Doporu!ená "ed$ní:                                                                            
8 - 15 % dle náro!nosti tvá"ení                                                                                                                                                             

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

Tvá"ecí kapalina obsahující minerální oleje, polární EP aditiva 
a nativní tukové p"ísady. Roztok kapaliny vyniká mazacími  a 
protikorozními vlastnostmi a má v#bornou smá!ivost ve vazb$ 
na kovové povrchy. Kapalina je ur!ena pro náro!né lisování, 
st"ih a hluboké ta%ení ocelov#ch v#lisk& a je biologicky velmi 
stabilní.   K tvá"ení lze pou%ít v náro!n#ch aplikacích také 
samotn# koncentrát.

Materiály: ocel                                                                            
Rozsah tvrdosti vody: 5 - 20°dH                                                                  
Doporu!ená "ed$ní:                                                                            
10 - 30 % dle náro!nosti tvá"ení                                                                                                                                                             

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

CS &20)2�$4�����(3

CS &20)2�$4�����$/

&6�&20)2�:7)�=1

CS &20)2�67����

Tvá"ecí semisyntetická kapalina, vhodná pro st"ední náro!nost 
tvá"ení je speciáln$ ur!ena na válcování ocelov#ch a 
galvanicky zinkovan#ch pro'l& a trubek, v!etn$ otev"en#ch 
pro'l&. Produkt bez obsahu dusitan&, sekundárních amin& a 
t$%k#ch kov& má dobrou smá!ivost a vynikající protikorozní 
vlastnosti. Kapalina tvo"í %lut# roztok, kter# je velmi stabilní a 
své nejvy((í u%itné vlastnosti spl)uje v m$kké nebo je(t$ lépe v 
demineralizované vod$. 

Materiály: ocel, galvanicky 
pozinkovaná ocel                                                            
Rozsah tvrdosti vody: 0 - 10°dH                                                                  
Doporu!ená koncentrace:                                                                         
5 - 10 %                                                                                                                                                                                                                 

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

 COMFO -   92'28�Ĵ(',7(/1¸�352'8.7�352�9�/&29�1¨�352),/ň

 COMFO -   2/(-�352�3Ĵ(61¤�67Ĵ¨+�1¨�$�/,629�1¨

&6�&20)2�67���

Tvá"ecí vysoce aditivovan# olej na minerální bázi bez obsahu 
chlóru, vhodn# na st"edn$ obtí%né tvá"ecí operace. Olej 
obsahuje ú!inná EP aditiva a nativní a syntetické tuky. Produkt 
je vhodn# pro operace p"esného st"íhání a lisování ocelov#ch 
plech&. Má dobré protikorozní vlastnosti a jeho odstran$ní je 
bez problém& mo%né vodou "editeln#mi alkalick#mi 
prost"edky. Není vhodn# na barevné kovy.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

60

100 Tvá"ecí vysoce aditivovan# olej na minerální bázi bez obsahu 
chlóru, vhodn# na vysoce obtí%né tvá"ecí operace. Olej 
obsahuje ú!inná EP aditiva a nativní a syntetické tuky. Produkt 
je vhodn# pro operace p"esného st"íhání, lisování a hlubokého 
ta%ení ocelov#ch plech&. Má dobré protikorozní vlastnosti a 
jeho odstran$ní je bez problém& mo%né vodou "editeln#mi 
alkalick#mi prost"edky. Není vhodn# na barevné kovy.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

  8
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 COMFO -   2/(-�352�3Ĵ(61¤�67Ĵ¨+�1¨�$�/,629�1¨

&6�&20)2�67����

Tvá!ecí vysoce aditivovan" olej na minerální bázi bez obsahu 
chlóru, vhodn" na vysoce obtí#né tvá!ecí operace. Olej 
obsahuje ú$inná EP aditiva a nativní a syntetické tuky. Produkt 
je vhodn" pro operace p!esného st!íhání, lisování a hlubokého 
ta#ení ocelov"ch plech%. Má dobré protikorozní vlastnosti a 
jeho odstran&ní je bez problém% mo#né vodou !editeln"mi 
alkalick"mi prost!edky. Není vhodn" na barevné kovy.

Materiály: anticorro, ocel                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

220

            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                 A p l i k a $ n í  p r o s t ! e d í                B a l e n í  Viskozita 
p!i 40 °C (mm2/s)

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
st!edn& obtí#né tvá!ecí operace. Olej obsahuje ú$inná EP 
aditiva. Produkt je vhodn" pro operace lisování a st!íhání a 
dále pro objemové tvá!ení za studena  z nízko legovan"ch ocelí 
za podmínky fosfátovaného vstupního materiálu. Má dobré 
protikorozní vlastnosti a jeho odstran&ní je bez problém% 
mo#né vodou !editeln"mi alkalick"mi prost!edky. Není vhodn" 
na barevné kovy.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

40

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
st!edn& obtí#né tvá!ecí operace. Olej obsahuje ú$inná EP 
aditiva a nativní tukové p!ísady. Produkt je vhodn" pro operace 
lisování, hlubokého ta#ení a st!íhání na jednostup'ov"ch nebo 
postupov"ch lisech. Má dobré protikorozní vlastnosti a jeho 
odstran&ní je bez problém% mo#né vodou !editeln"mi 
alkalick"mi prost!edky. Není vhodn" na barevné kovy.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

50

&6�&20)2�$&����

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
vysoce obtí#né tvá!ecí operace. Olej obsahuje ú$inná EP aditiva 
a nativní tukové p!ísady. Produkt je vhodn" pro operace 
lisování, hlubokého ta#ení a také pro operace ta#ení kruhové 
nebo pro(lové ty$ové oceli, v$etn& oh"bání trubek. Má dobré 
protikorozní vlastnosti a jeho odstran&ní je bez problém% 
mo#né vodou !editeln"mi alkalick"mi prost!edky. Není vhodn" 
na barevné kovy.

Materiály: anticorro, ocel                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

150

&6�&20)2�$&����

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
vysoce obtí#né tvá!ecí operace. Olej obsahuje ú$inná EP aditiva 
a nativní tukové p!ísady. Produkt je vhodn" pro operace 
lisování, hlubokého ta#ení a také pro operace ta#ení kruhové 
nebo pro(lové ty$ové oceli, v$etn& oh"bání trubek. Má dobré 
protikorozní vlastnosti a jeho odstran&ní je bez problém% 
mo#né vodou !editeln"mi alkalick"mi prost!edky. Není vhodn" 
na barevné kovy.

Materiály: anticorro, ocel                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

220

&6�&20)2�$&���

 COMFO -   2/(-�352�/,629�1¨

&6�&20)2�$&���

 COMFO -   2/(-�352�/,629�1¨�$�+/8%2.¤�7$Ŗ(1¨
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COMFO -  �2/(-�352�2%-(029¤�79�Ĵ(1¨�=$�678'(1$

&6�&20)2�&)*���

&6�COMFO &)*���

&6�COMFO &)*����

COMFO -  �2'3$529¸�352'8.7�352�79�Ĵ(1¨

&6�&20)2�(92��

&6�COMFO EVO 3

C6�COMFO EVO 5

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
vysoce obtí#né operace.  Olej obsahuje vysoce ú$inná EP 
aditiva. Produkt je vhodn" pro operace objemového tvá!ení za 
studena na vícestup%ov"ch lisech. Má dobré protikorozní 
vlastnosti a jeho odstran&ní je bez problém' mo#né vodou 
!editeln"mi alkalick"mi prost!edky. Olej není korozní na slitiny 
Cu a tudí# m'#e b"t pou#it i jako CLP olej pro mazání stroje v 
jednookruhov"ch systémech lisu.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

40

            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                 A p l i k a $ n í  p r o s t ! e d í                B a l e n í  
Viskozita 
p!i 40 °C (mm2/s)

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
vysoce obtí#né operace.  Olej obsahuje vysoce ú$inná EP 
aditiva. Produkt je vhodn" pro operace objemového tvá!ení za 
studena na vícestup%ov"ch lisech. Má dobré protikorozní 
vlastnosti a jeho odstran&ní je bez problém' mo#né vodou 
!editeln"mi alkalick"mi prost!edky. Olej není korozní na slitiny 
Cu a tudí# m'#e b"t pou#it i jako CLP olej pro mazání stroje v 
jednookruhov"ch systémech lisu.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

80

Tvá!ecí olej na minerální bázi bez obsahu chlóru, vhodn" na 
vysoce obtí#né operace.  Olej obsahuje vysoce ú$inná EP 
aditiva. Produkt je vhodn" pro operace objemového tvá!ení za 
studena na vícestup%ov"ch lisech. Má dobré protikorozní 
vlastnosti a jeho odstran&ní je bez problém' mo#né vodou 
!editeln"mi alkalick"mi prost!edky. Olej není korozní na slitiny 
Cu a tudí# m'#e b"t pou#it i jako CLP olej pro mazání stroje v 
jednookruhov"ch systémech lisu.

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

110

Pln& syntetick" odparov" produkt bez obsahu chlóru, vhodn" 
pro lehké operace lisování a st!íhání. Produkt obsahuje p!ísady 
zabezpe$ující mazivostní vlastnosti d'le#ité p!i vlastní tvá!ecí 
operaci. Produkt je aditivován protikorozními inhibitory, které 
po odpa!ení produktu zabezpe$ují meziopera$ní ochranu proti 
korozi. Produkt je vhodn" zejména pro lisování hliníku. Dále je 
vhodn" p!i lisování ocelí a barevn"ch kov' s mal"mi nároky na 
v"kon p!i tahu v"lisku.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

1

Pln& syntetick" odparov" produkt bez obsahu chlóru, vhodn" 
pro lehké operace lisování a st!íhání. Produkt obsahuje p!ísady 
zabezpe$ující mazivostní vlastnosti d'le#ité p!i vlastní tvá!ecí 
operaci. Produkt je aditivován protikorozními inhibitory, které 
po odpa!ení produktu zabezpe$ují meziopera$ní ochranu proti 
korozi. Produkt je vhodn" zejména pro lisování hliníku. Dále je 
vhodn" p!i lisování ocelí a barevn"ch kov' s mal"mi nároky na 
v"kon p!i tahu v"lisku.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

3

Pln& syntetick" odparov" produkt bez obsahu chlóru, vhodn" 
pro lehké operace lisování a st!íhání. Produkt obsahuje p!ísady 
zabezpe$ující mazivostní vlastnosti d'le#ité p!i vlastní tvá!ecí 
operaci. Produkt je aditivován protikorozními inhibitory, které 
po odpa!ení produktu zabezpe$ují meziopera$ní ochranu proti 
korozi. Produkt je vhodn" zejména pro lisování hliníku. Dále je 
vhodn" p!i lisování ocelí a barevn"ch kov' s mal"mi nároky na 
v"kon p!i tahu v"lisku.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

5

            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                 A p l i k a $ n í  p r o s t ! e d í                B a l e n í  Obsah neodpa-
!iv"ch slo#ek %
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COMFO -  �2'3$529¸�352'8.7�352�79�Ĵ(1¨

&6�&20)2�(92��

                           

            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                 A p l i k a ! n í  p r o s t " e d í                B a l e n í  Obsah neodpa-
"iv#ch slo$ek %

Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro st"edn% obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt 
obsahuje p"ísady zabezpe!ující mazivostní vlastnosti d&le$ité 
p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je aditivován protikoro-
zními inhibitory, které po odpa"ení produktu zabezpe!ují 
meziopera!ní ochranu proti korozi. Produkt je vhodn# zejména 
pro lisování hliníku a p"i lisování ocelí a barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

7

Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro st"edn% obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt 
obsahuje p"ísady zabezpe!ující mazivostní vlastnosti d&le$ité 
p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je aditivován protikoro-
zními inhibitory, které po odpa"ení produktu zabezpe!ují 
meziopera!ní ochranu proti korozi. Produkt je vhodn# zejména 
pro lisování hliníku a p"i lisování ocelí a barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

9

Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro st"edn% obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt 
obsahuje EP a syntetické tukové p"ísady zabezpe!ující mazivo-
stní vlastnosti d&le$ité p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je 
aditivován protikorozními inhibitory, které po odpa"ení 
produktu zabezpe!ují meziopera!ní ochranu proti korozi. 
Produkt je vhodn# zejména pro lisování hliníku a p"i lisování 
ocelí a barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

10

Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro st"edn% obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt 
obsahuje EP a syntetické tukové p"ísady zabezpe!ující mazivo-
stní vlastnosti d&le$ité p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je 
aditivován protikorozními inhibitory, které po odpa"ení 
produktu zabezpe!ují meziopera!ní ochranu proti korozi. 
Produkt je vhodn# zejména pro lisování hliníku a p"i lisování 
ocelí a barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

20

CS &20)2�(92��

CS &20)2�(92����(3

CS &20)2�(92���

CS &20)2�(92���

CS &20)2�(92����(3

Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt obsahuje EP a 
syntetické tukové p"ísady zabezpe!ující mazivostní vlastnosti 
d&le$ité p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je aditivován 
protikorozními inhibitory, které po odpa"ení produktu 
zabezpe!ují meziopera!ní ochranu proti korozi. Produkt je 
vhodn# zejména pro lisování hliníku a p"i lisování ocelí a 
barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

25

Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt obsahuje EP a 
syntetické tukové p"ísady zabezpe!ující mazivostní vlastnosti 
d&le$ité p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je aditivován 
protikorozními inhibitory, které po odpa"ení produktu 
zabezpe!ují meziopera!ní ochranu proti korozi. Produkt je 
vhodn# zejména pro lisování hliníku a p"i lisování ocelí a 
barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

25

CS &20)2�(92����(3
Pln% syntetick# odparov# produkt bez obsahu chlóru, vhodn# 
pro st"edn% obtí$né operace lisování a st"íhání. Produkt 
obsahuje EP a syntetické tukové p"ísady zabezpe!ující mazivo-
stní vlastnosti d&le$ité p"i vlastní tvá"ecí operaci. Produkt je 
aditivován protikorozními inhibitory, které po odpa"ení 
produktu zabezpe!ují meziopera!ní ochranu proti korozi. 
Produkt je vhodn# zejména pro lisování hliníku a p"i lisování 
ocelí a barevn#ch kov&.

Materiály: ocel, slitiny Al a Cu                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

20 l, 60 l, 208 l, 
1000 l

15
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TECO -  .21=(59$ç1¨�2/(-

CS TECO 10

CS TECO 25

CS TECO 40

TECO -  .21=(59$ç1¨�2'3$529¸�35267Ĵ('(.

CS TECO 7510

CS TECO 6115

CS TECO 4100 W
                

           C h a r a k t e r i s t i k a                                                                        A p l i k a c e                                 B a l e n í  

Konzerva!ní olej na minerální bázi, ur!en" pro ochranu 
v"robk# proti korozi. Produkt je pachov$ neutrální a neobsa-
huje %ádná rozpou&t$dla. Pou%ívá se pro st'edn$dobou 
ochranu v"robk# ur!enou pro transport a skladování za 
st'edoevropsk"ch klimatick"ch podmínek. Orienta!ní trvanliv-
ost konzervace je 3-6 m$síc# dle zp#sobu skladování. Produkt 
vytvá'í na materiálu olejov" ochrann" (lm.

ponor, post'ik, elektrostatické 
naná&ení, ru!ní  (vále!ek, &t$tec)
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10

Viskozita 
p'i 40 °C (mm2/s)

Konzerva!ní olej na minerální bázi, ur!en" pro ochranu 
v"robk# proti korozi. Produkt je pachov$ neutrální a neobsa-
huje %ádná rozpou&t$dla. Pou%ívá se pro st'edn$dobou 
ochranu v"robk# ur!enou pro transport a skladování za 
st'edoevropsk"ch klimatick"ch podmínek. Orienta!ní trvanliv-
ost konzervace je 6-10 m$síc# dle zp#sobu skladování. Produkt 
vytvá'í na materiálu olejov" ochrann" (lm.

ponor, post'ik, elektrostatické 
naná&ení, ru!ní  (vále!ek, &t$tec)
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

25

Konzerva!ní olej na minerální bázi, ur!en" pro ochranu 
v"robk# proti korozi. Produkt je pachov$ neutrální a neobsa-
huje %ádná rozpou&t$dla. Pou%ívá se pro dlouhodobou ochranu 
v"robk# ur!en"ch pro zámo'skou p'epravu. Produkt je odoln" 
v#!í tropick"m podmínkám. Orienta!ní trvanlivost konzervace 
je 18-24 m$síc# dle zp#sobu skladování. Produkt vytvá'í na 
materiálu olejov" ochrann" (lm.

ponor, post'ik, elektrostatické 
naná&ení, ru!ní  (vále!ek, &t$tec)
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

40

Konzerva!ní odparov" prost'edek, ur!en" pro ochranu v"robk# 
proti korozi. Produkt vyt$s)uje vodu na povrch konzervovaného 
materiálu a spolehliv$ jej chrání proti vn$j&ím korozním 
vliv#m. Pou%ívá se pro st'edn$dobou ochranu v lokalizaci 
st'edoevropsk"ch klimatick"ch podmínek. Orienta!ní trvanliv-
ost konzervace je 9-12 m$síc# dle zp#sobu skladování. Produkt 
vytvá'í na materiálu tenk" jemn$ olejovit" zvolna tuhnoucí 
ochrann" (lm.

ponor, post'ik, ru!ní (vále!ek, 
&t$tec)

                                                                                                                                                                                                          

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

2

Konzerva!ní odparov" prost'edek, ur!en" pro ochranu v"robk# 
proti korozi. Produkt vyt$s)uje vodu na povrch konzervovaného 
materiálu a spolehliv$ jej chrání proti vn$j&ím korozním 
vliv#m. Pou%ívá se pro dlouhodobou ochranu v lokalizaci 
st'edoevropsk"ch klimatick"ch podmínek. Orienta!ní trvanliv-
ost konzervace je 12-18 m$síc# dle zp#sobu skladování. 
Produkt vytvá'í na materiálu tenk" voskov" ochrann" (lm.

ponor, post'ik, ru!ní (vále!ek, 
&t$tec)
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

2

Konzerva!ní prost'edek na bázi vosku, ur!en" pro ochranu 
v"robk# proti korozi. Pou%ívá se pro dlouhodobou ochranu v 
lokalizaci v&ech klimatick"ch podmínek, v!etn$ p'ímo'ského a 
tropického klimatu. Orienta!ní trvanlivost konzervace je 18-24 
m$síc# dle zp#sobu skladování. Produkt vytvá'í na materiálu 
sv$tl" voskov" ochrann" (lm.

ponor, post'ik, ru!ní (vále!ek, 
&t$tec)
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

4
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Separa!ní olej na minerální bázi, ur!en" na separaci forem p#i 
v"rob$ betonov"ch prvk% s vysokou dokonalostí povrchu 
v"robku. U kovov"ch forem zaji&'uje krátkodobou ochranu 
proti korozi.                                                                                                                     

post#ik, ru!ní (vále!ek, &t$tec)

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

2

                                                                  

SEPO -  6(3$5$ç1¨�2/(-

CS SEPO 20

CS SEPO 50

CS SEPO 70

SEPO -  %,2/2*,&.<�2'%285$7(/1¸�6(3$5$ç1¨�2/(-

CS SEPO BIO

SEPO -  �6(3$5$ç1¨� �92'28�Ĵ(',7(/1��(08/=(

CS 6(32�(0*

                           

           C h a r a k t e r i s t i k a                                                                        A p l i k a c e                                 B a l e n í  Viskozita 
p#i 40 °C (mm2/s)

Separa!ní olej na minerální bázi, ur!en" na na o&et#ení forem 
pro snadné vyjmutí v"robku. Je ur!en na betonové, cihlá#ské a 
keramické sm$si. U kovov"ch forem zaji&'uje krátkodobou 
ochranu proti korozi.                                                                                                                                   

post#ik, ru!ní (vále!ek, &t$tec)

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

5

Separa!ní olej na minerální bázi, ur!en" na na o&et#ení forem 
pro snadné vyjmutí v"robku. Je ur!en na betonové, cihlá#ské a 
keramické sm$si. U kovov"ch forem zaji&'uje krátkodobou 
ochranu proti korozi.                                                                                                                                   

post#ik, ru!ní (vále!ek, &t$tec)

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

7

Biologicky odbourateln" separa!ní olej ur!en" pro pr%myslové 
aplikace zpracování betonov"ch sm$sí a keramick"ch prvk%. 
Produkt je vhodn" na separaci kovov"ch forem u kter"ch 
zaji&'uje krátkodobou ochranu proti korozi.                                                                                                                             

post#ik, ru!ní (vále!ek, &t$tec)

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

4

Vodou #editelná emulze na separaci forem s nenasákav"m 
povrchem. Produkt je ur!en na betonové, cihlá#ské a keramické 
sm$si. Produkt je vhodn" na separaci plastov"ch forem.
                                                                                                                            

post#ik, ru!ní (vále!ek, &t$tec)

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

Strojní olej na bázi vysoce ra(novan"ch minerálních olej% s 
vysokou oxida!ní stabilitou. Produkt je ur!en pro mazání lehce 
nebo st#edn$ namáhan"ch lo)isek a p#evod% stroj% a také pro 
pou)ití v nenáro!n"ch hydrostatick"ch systémech. Produkt je 
zárove* ur!en pro mazání vysokootá!kov"ch v#eten s kluzn"m 
ulo)ením.

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

3

                                                                  

1252  -  6752-1¨�2/(-

CS 1252�02��3 EP

CS 1252�02���

                           

Strojní olej na bázi vysoce ra(novan"ch minerálních olej% s 
vysokou oxida!ní stabilitou. Produkt je ur!en pro mazání lehce 
nebo st#edn$ namáhan"ch lo)isek a p#evod% stroj% a také pro 
pou)ití v nenáro!n"ch hydrostatick"ch systémech. Produkt je 
zárove* ur!en pro mazání vysokootá!kov"ch v#eten s kluzn"m 
ulo)ením.

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10

I S O  V G            C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                    A p l i k a c e                                 B a l e n í  
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NORO -  STROJNÍ OLE J

CS NORO MO 22

                           

I S O  V G          C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                  S p e c i ! k a c e  n o r m y                   B a l e n í  

Strojní olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# s 
vysokou oxida$ní stabilitou. Produkt je ur$en pro mazání lehce 
nebo st%edn& namáhan"ch lo'isek a p%evod# stroj# a také pro 
pou'ití v nenáro$n"ch hydrostatick"ch systémech. 

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

22

Strojní olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# s 
vysokou oxida$ní stabilitou. Produkt je ur$en pro mazání lehce 
nebo st%edn& namáhan"ch lo'isek a p%evod# stroj# a také pro 
pou'ití v nenáro$n"ch hydrostatick"ch systémech. 

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

32

CS NORO MO 32

CS NORO MO 46

CS NORO MO 68

CS NORO MO 100

Strojní olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# s 
vysokou oxida$ní stabilitou. Produkt je ur$en pro mazání lehce 
nebo st%edn& namáhan"ch lo'isek a p%evod# stroj# a také pro 
pou'ití v nenáro$n"ch hydrostatick"ch systémech. 

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46

Strojní olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# s 
vysokou oxida$ní stabilitou. Produkt je ur$en pro mazání lehce 
nebo st%edn& namáhan"ch p%evod# stroj# a pohybliv"ch 
strojních díl# s ni'(ími otá$kami a vy((ím mechanick"m 
namáháním. 

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68

Strojní olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# s 
vysokou oxida$ní stabilitou. Produkt je ur$en pro mazání lehce 
nebo st%edn& namáhan"ch p%evod# stroj# a pohybliv"ch 
strojních díl# s ni'(ími otá$kami a vy((ím mechanick"m 
namáháním. 

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

100

                                                                  

NORO -  HYDR AULICK Ý  OLE J

CS NORO HO 22 HLP

Hydraulick" olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# 
s vynikajícími protiot&rov"mi vlastnostmi a vysokou oxida$ní 
stabilitou. Produkt je ur$en pro hydrostatické hydraulické 
systémy, které velmi dob%e chrání proti opot%ebení, korozi a 
zaru$uje dlouhou 'ivotnost nápln&. Olej je nep&niv", dob%e 
odlu$uje vzduch, má skv&lé deemulga$ní vlastnosti a v"bornou 
!ltrovatelnost.

                                                                                                                            

HLP dle DIN 51 524 $ást 2                                                                           
CLP dle DIN 51 517 $ást 3                                                                          
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

22

Hydraulick" olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# 
s vynikajícími protiot&rov"mi vlastnostmi a vysokou oxida$ní 
stabilitou. Produkt je ur$en pro hydrostatické hydraulické 
systémy, které velmi dob%e chrání proti opot%ebení, korozi a 
zaru$uje dlouhou 'ivotnost nápln&. Olej je nep&niv", dob%e 
odlu$uje vzduch, má skv&lé deemulga$ní vlastnosti a v"bornou 
!ltrovatelnost.

                                                                                                                            

HLP dle DIN 51 524 $ást 2                                                                           
CLP dle DIN 51 517 $ást 3                                                                          
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

32

CS NORO HO 32 HLP

CS NORO HO 46 HLP
Hydraulick" olej na bázi vysoce ra!novan"ch minerálních olej# 
s vynikajícími protiot&rov"mi vlastnostmi a vysokou oxida$ní 
stabilitou. Produkt je ur$en pro hydrostatické hydraulické 
systémy, které velmi dob%e chrání proti opot%ebení, korozi a 
zaru$uje dlouhou 'ivotnost nápln&. Olej je nep&niv", dob%e 
odlu$uje vzduch, má skv&lé deemulga$ní vlastnosti a v"bornou 
!ltrovatelnost.

                                                                                                                            

HLP dle DIN 51 524 $ást 2                                                                           
CLP dle DIN 51 517 $ást 3                                                                          
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46
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Hydraulick! olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních olej# 
s vynikajícími protiot$rov!mi vlastnostmi a vysokou oxida%ní 
stabilitou. Produkt je ur%en pro hydrostatické hydraulické 
systémy, které velmi dob&e chrání proti opot&ebení, korozi a 
zaru%uje dlouhou 'ivotnost nápln$. Olej je nep$niv!, dob&e 
odlu%uje vzduch, má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou 
"ltrovatelnost.

                                                                                                                            

HLP dle DIN 51 524 %ást 2                                                                           
CLP dle DIN 51 517 %ást 3                                                                          
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68

                                                                  

NORO -  HYDR AULICK Ý  OLE J

CS NORO HO 68 HLP

I S O  V G          C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                    S p e c i " k a c e  n o r m y                   B a l e n í  

Hydraulick! olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních olej# 
s vynikajícími protiot$rov!mi vlastnostmi a vysokou oxida%ní 
stabilitou. Produkt je ur%en pro hydrostatické hydraulické 
systémy, které velmi dob&e chrání proti opot&ebení, korozi a 
zaru%uje dlouhou 'ivotnost nápln$. Olej je nep$niv!, dob&e 
odlu%uje vzduch, má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou 
"ltrovatelnost.

                                                                                                                            

HLP dle DIN 51 524 %ást 2                                                                           
CLP dle DIN 51 517 %ást 3                                                                          
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

100

CS NORO HO 100 HLP

Hydraulick! olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních olej# 
s vynikajícími protiot$rov!mi vlastnostmi a vysokou oxida%ní 
stabilitou. Produkt je ur%en pro hydrodynamické ATF 
mechanismy a hydraulické systémy, které velmi dob&e chrání 
proti opot&ebení a korozi. Olej je nep$niv!, dob&e odlu%uje 
vzduch, má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou 
"ltrovatelnost.
                                                                                                                            

Allison C3

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

32

CS NORO HO 3 OTHP 

Multifukn%ní olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních 
olej#. Produkt je ur%en pro mazání kluzn!ch vedení, p&evod#, 
lo'isek a hydraulick!ch systém#, které velmi dob&e chrání proti 
opot&ebení a korozi. Olej je nep$niv!, dob&e odlu%uje vzduch, 
má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou "ltrovatelnost. 
Olej je vhodn! pro uni"kovan! systém mazání nap&íklad 
obráb$cích stroj#, kde velmi usnad(uje údr'bu a skladování.                                                                                           

C dle DIN 51 502                                                                                         
HLP dle DIN 51 524 %ást 2                                                                      
CLP dle DIN 51 517 %ást 3                                                                         
CGLP dle DIN 51 502                           

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

32

Multifukn%ní olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních 
olej#. Produkt je ur%en pro mazání kluzn!ch vedení, p&evod#, 
lo'isek a hydraulick!ch systém#, které velmi dob&e chrání proti 
opot&ebení a korozi. Olej je nep$niv!, dob&e odlu%uje vzduch, 
má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou "ltrovatelnost. 
Olej je vhodn! pro uni"kovan! systém mazání nap&íklad 
obráb$cích stroj#, kde velmi usnad(uje údr'bu a skladování.

C dle DIN 51 502                                                                                         
HLP dle DIN 51 524 %ást 2                                                                      
CLP dle DIN 51 517 %ást 3                                                                         
CGLP dle DIN 51 502                           

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46

CS NORO MF 46

Multifukn%ní olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních 
olej#. Produkt je ur%en pro mazání kluzn!ch vedení, p&evod#, 
lo'isek a hydraulick!ch systém#, které velmi dob&e chrání proti 
opot&ebení a korozi. Olej je nep$niv!, dob&e odlu%uje vzduch, 
má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou "ltrovatelnost. 
Olej je vhodn! pro uni"kovan! systém mazání nap&íklad 
obráb$cích stroj#, kde velmi usnad(uje údr'bu a skladování.

C dle DIN 51 502                                                                                         
HLP dle DIN 51 524 %ást 2                                                                      
CLP dle DIN 51 517 %ást 3                                                                         
CGLP dle DIN 51 502                           

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68

CS NORO MF 68

Multifukn%ní olej na bázi vysoce ra"novan!ch minerálních 
olej#. Produkt je ur%en pro mazání kluzn!ch vedení, p&evod#, 
lo'isek a hydraulick!ch systém#, které velmi dob&e chrání proti 
opot&ebení a korozi. Olej je nep$niv!, dob&e odlu%uje vzduch, 
má skv$lé deemulga%ní vlastnosti a v!bornou "ltrovatelnost. 
Olej je vhodn! pro uni"kovan! systém mazání nap&íklad 
obráb$cích stroj#, kde velmi usnad(uje údr'bu a skladování.

C dle DIN 51 502                                                                                         
HLP dle DIN 51 524 %ást 2                                                                      
CLP dle DIN 51 517 %ást 3                                                                         
CGLP dle DIN 51 502                           

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

100

CS NORO MF 100

NORO -  08/7,)81.ç1¨�2/(-�352�2%5�%õ&¨�6752-(

CS NORO MF 32 
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I S O  V G        C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                    S p e c i ! k a c e  n o r m y                   B a l e n í  

Multifukn"ní olej na bázi vysoce ra!novan#ch minerálních 
olej$. Produkt je ur"en pro mazání kluzn#ch vedení, p%evod$, 
lo&isek a hydraulick#ch systém$, které velmi dob%e chrání proti 
opot%ebení a korozi. Olej je nep'niv#, dob%e odlu"uje vzduch, 
má skv'lé deemulga"ní vlastnosti a v#bornou !ltrovatelnost. 
Olej je vhodn# pro uni!kovan# systém mazání nap%íklad 
obráb'cích stroj$, kde velmi usnad(uje údr&bu a skladování.

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                                                                         
HLP dle DIN 51 524 "ást 2                                                                      
CLP dle DIN 51 517 "ást 3                                                                         
CGLP dle DIN 51 502                                                                                                     

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

150

Multifukn"ní olej na bázi vysoce ra!novan#ch minerálních 
olej$. Produkt je ur"en pro mazání kluzn#ch vedení, p%evod$, 
lo&isek a hydraulick#ch systém$, které velmi dob%e chrání proti 
opot%ebení a korozi. Olej je nep'niv#, dob%e odlu"uje vzduch, 
má skv'lé deemulga"ní vlastnosti a v#bornou !ltrovatelnost. 
Olej je vhodn# pro uni!kovan# systém mazání nap%íklad 
obráb'cích stroj$, kde velmi usnad(uje údr&bu a skladování.

                                                                                                                            

C dle DIN 51 502                                                                                         
HLP dle DIN 51 524 "ást 2                                                                      
CLP dle DIN 51 517 "ást 3                                                                         
CGLP dle DIN 51 502                                                                                                   

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

150

CS NORO MF 220

                                                                  

NORO -  08/7,)81.ç1¨�2/(-�352�2%5�%õ&¨�6752-(

CS NORO MF 150

Kompresorov# olej, kter# spl(uje vysoké po&adavky normy DIN 
51 506. Olej má vynikající p%ilnavostní vlastnosti, je odoln# 
proti vod' a v#razn' sni&uje opot%ebení. Je vhodn# pro pou&ití 
ve stacionárních i mobilních kompresorech. Lze jej také pou&ít 
k mazání hnacích jednotek a dieselov#ch motor$, u kter#ch 
v#robce nep%edepisuje motorov# olej s ozna"ením HD.

                                                                                                                            

VDL dle DIN 51 506                                                                         
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46

CS NORO CO 46 VDL

                                                                  

NORO -  .2035(62529¸�2/(-

Kompresorov# olej, kter# spl(uje vysoké po&adavky normy DIN 
51 506. Olej má vynikající p%ilnavostní vlastnosti, je odoln# 
proti vod' a v#razn' sni&uje opot%ebení. Je vhodn# pro pou&ití 
ve stacionárních i mobilních kompresorech. Lze jej také pou&ít 
k mazání hnacích jednotek a dieselov#ch motor$, u kter#ch 
v#robce nep%edepisuje motorov# olej s ozna"ením HD.

                                                                                                                            

VDL dle DIN 51 506                                                                         
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68

CS NORO CO 68 VDL

Kompresorov# olej, kter# spl(uje vysoké po&adavky normy DIN 
51 506. Olej má vynikající p%ilnavostní vlastnosti, je odoln# 
proti vod' a v#razn' sni&uje opot%ebení. Je vhodn# pro pou&ití 
ve stacionárních i mobilních kompresorech. Lze jej také pou&ít 
k mazání hnacích jednotek a dieselov#ch motor$, u kter#ch 
v#robce nep%edepisuje motorov# olej s ozna"ením HD.

                                                                                                                            

VDL dle DIN 51 506                                                                         
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

150

CS NORO CO 150 VDL

Syntetick# kompresorov# olej na bázi PAO - polyalphaolephin$, 
pro velmi náro"né aplikace. Olej je vhodn# pro mazání a 
chlazení vzduchov#ch rota"ních a )roubov#ch kompresor$. Je  
doporu"en pro pou&ití hlavn' v kompresorech kde v#stupní 
teplota p%ekra"uje 90°C a v#stupní tlak je vy))í ne& 10 bar$. Olej 
poskytuje dlouhé intervaly v#m'n, a& 8000 pracovních hodin.
                                                                                                                            

ISO 6743 DAJ                                     
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46

&6�1252�&2����63

Syntetick# kompresorov# olej na bázi PAO - polyalphaolephin$, 
pro velmi náro"né aplikace. Olej je vhodn# pro mazání a 
chlazení vzduchov#ch rota"ních a )roubov#ch kompresor$. Je  
doporu"en pro pou&ití hlavn' v kompresorech kde v#stupní 
teplota p%ekra"uje 90°C a v#stupní tlak je vy))í ne& 10 bar$. Olej 
poskytuje dlouhé intervaly v#m'n, a& 8000 pracovních hodin.

                                                                                                                            

ISO 6743 DAJ                                                                               
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68

&6�1252�&2����63
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I S O  V G        C h a r a k t e r i s t i k a                                                                                    S p e c i ! k a c e  n o r m y                   B a l e n í  

Syntetick" kompresorov" olej na bázi PAO - polyalphaolephin#, 
pro velmi náro$né aplikace. Olej je vhodn" pro mazání a 
chlazení vzduchov"ch rota$ních a %roubov"ch kompresor#. Je  
doporu$en pro pou&ití hlavn' v kompresorech kde v"stupní 
teplota p(ekra$uje 90°C a v"stupní tlak je vy%%í ne& 10 bar#. Olej 
poskytuje dlouhé intervaly v"m'n, a& 8000 pracovních hodin.

                                                                                                                            

ISO 6743 DAJ                                                                        
                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

100

Bíl" medicinální olej ur$en" pro léka(ské a kosmetické ú$ely a 
také pro potraviná(sk" pr#mysl. Produkt je $ir", bezbarv", 
ne)uorescentní sm's uhlovodík# bez chuti a zápachu. Spl*uje 
po&adavky Deutsches Arzneibuch (DAB), Pharmacopoeia 
Europea a U.S. Food and Drug Administration (FDA).
                                                                                                                            

FDA 172.787                                                                                              
FDA 178.3620                                                         
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

15

CS NORO CO 100 SP

                                                                  

NORO -  KOMPRESOROV Ý OLE J

CS NORO WH 15

                                                                  

NORO -  MEDICINÁLNÍ OLE J

HYDR ATERM -  7õŖ&(�=�3$/1��+<'5$8/,&.��.$3$/,1$

CS HYDRATERM HFC 46

B o d  v z p l a n u t í             C h a r a k t e r i s t i k a                                                             1 7 8 . 3 6 2 0                                 B a l e n í  

&6�+<'5$7(50�+)'8����

&6�+<'5$7(50�+)'8���

T'&ce zápalná hydraulická kapalina t(ídy HFC na bázi glykolu s 
obsahem inhibitor# koroze a dal%í p(ísad. Produkt je nap(. 
vhodn" pro pou&ití v hydraulick"ch systémech sléváren p(i 
tlakovém lití slitin hliníku a zinku, dále pro ocelá(ské provozy a 
provozy povrchov"ch dol#, kde je po&adována nev"bu%nost a 
neho(lavost v rozp'tí pracovních teplot od -30°C do 80°C. 
Produkt má velmi dobré st(ihové vlastnosti, je nízce p'niv" a 
dob(e !ltovateln".
                                                                                                                            

HFC dle ISO 6743-4, ISO 12922                                                                 
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46

T'&ce zápalná hydraulická syntetická kapalina t(ídy HFDU s 
obsahem inhibitor# koroze a dal%í p(ísad. Produkt je nap(. 
vhodn" pro pou&ití v hydraulick"ch systémech sléváren p(i 
tlakovém lití slitin hliníku a zinku, dále pro ocelá(ské a d#lní 
provozy, kde je po&adována nev"bu%nost a neho(lavost v 
rozp'tí pracovních teplot od -10°C do 70°C. Produkt má velmi 
dobré st(ihové vlastnosti, je nízce p'niv", dob(e !ltovateln" a 
lehce biologicky odbourateln".
                                                                                                                            

HFDU dle ISO 6743-4, ISO 12922                                                                 
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

46

T'&ce zápalná hydraulická syntetická kapalina t(ídy HFDU s 
obsahem inhibitor# koroze a dal%í p(ísad. Produkt je nap(. 
vhodn" pro pou&ití v hydraulick"ch systémech sléváren p(i 
tlakovém lití slitin hliníku a zinku, dále pro ocelá(ské a d#lní 
provozy, kde je po&adována nev"bu%nost a neho(lavost v 
rozp'tí pracovních teplot od -10°C do 70°C. Produkt má velmi 
dobré st(ihové vlastnosti, je nízce p'niv", dob(e !ltovateln" a 
lehce biologicky odbourateln".
                                                                                                                            

HFDU dle ISO 6743-4, ISO 12922                                                               
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68
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Viskozita p!i 20°C (mm2/s) cca      C h a r a k t e r i s t i k a                                                         Aplikace                                    B a l e n í  

Kapalina ur"ená jako dielektrikum pro speciální operace EDM - 
elektro jiskrového  obráb#ní. Produkt je na bázi odaromati-
zovan$ch speciálních uhlovodík%. Kapalina má vysok$ bod 
vzplanutí 101 °C a odpovídá evropsk$m normám, v"etn# pln#ní 
po&adavk% emisních limit% t#kav$ch látek VOC.
                                                                                                                            

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                               

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

2,5

Kapalina ur"ená jako dielektrikum pro speciální operace EDM - 
elektro jiskrového  obráb#ní. Produkt je na bázi odaromati-
zovan$ch speciálních ra'nát%. Kapalina má vysok$ bod 
vzplanutí 115 °C a odpovídá evropsk$m normám, v"etn# pln#ní 
po&adavk% emisních limit% t#kav$ch látek VOC.
                                                                                                                            

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

4,5

CS ELERO EDM 200

                                                                  

ELERO -  ',(/(.75,.80�352�(/(.752�-,6.529¤�2%5�%õ1¨

CS ELERO EDM 400

HYCO -  �7(&+1,&.¸�,623$5$),1

CS HYCO 1264

Odma()ovací p!ípravekna bázi syntetick$ch uhlovodík%, 
netoxick$, bez obsahu aromát%, benzenu, síry a chlóru. Vhodn$ 
pro pr%myslové, ru"ní praní a dekonzervaci kovov$ch díl% a 
"ásti stroj% za studena. Pou&ívá se velmi "asto jako nápl* 
mycích stol% a ultrazvukov$ch pra"ek k odstra*ování 
provozních ne"istot, ropn$ch olej%, maziv, mazacích tuk%, 
karbonu a podobn#. Slou&í jako náhrada chlórovan$ch 
uhlovodík% a benzín%. Ho!lavina 3. t!ídy nebezpe"nosti.
                                                                                                                            

ponor, post!ik, ru"ní ((t#tec, textilie)                                                          
                                               

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

64

Kapalina ur"ená jako dielektrikum pro speciální operace EDM - 
elektro jiskrového  obráb#ní. Produkt je na bázi odaromati-
zovan$ch speciálních ra'nát%. Kapalina má vysok$ bod 
vzplanutí 135 °C a odpovídá evropsk$m normám, v"etn# pln#ní 
po&adavk% emisních limit% t#kav$ch látek VOC.
                                                                                                                            

Materiály: ocel                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                          

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

7

CS ELERO EDM 700

B o d  v z p l a n u t í                 C h a r a k t e r i s t i k a                                                         A p l i k a c e                                   B a l e n í  

HYCO -  �7(&+1,&.¸�.(526,1

CS HYCO 5568

                           

Odma()ovací p!ípravek na bázi odaromatizovan$ch 
uhlovodík%, netoxick$, bez obsahu aromát%, benzenu, síry a 
chlóru. Vhodn$ pro pr%myslové, ru"ní praní a dekonzervaci 
kovov$ch díl%, sou"ástí stroj% a konstrukcí, p!i aplikaci za 
studena. Pou&ívá se velmi "asto jako náhrada petroleje. 
Produkt je vhodn$ k odstra*ování provozních ne"istot, ropn$ch 
olej%, maziv, mazacích tuk% a podobn#. Ho!lavina 3. t!ídy 
nebezpe"nosti.                                                               

ponor, post!ik, ru"ní ((t#tec, textilie)                                                   
                                               

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

68

Odma()ovací p!ípravek na bázi odaromatizovan$ch 
uhlovodík%, netoxick$, bez obsahu aromát%, benzenu, síry a 
chlóru. Vhodn$ pro ru"ní praní, dekonzervaci kovov$ch díl%, 
sou"ástí stroj% a elektrotechnick$ch sou"ástí, p!i aplikaci za 
studena. Pou&ívá se velmi "asto jako náhrada lakového a 
technického benzínu. Je velice ú"inn$ a velmi rychle odpa!iv$. 
Odstra*uje a rozpou(tí provozní ne"istoty, oleje, tuky, karbon a 
podobn#. Ho!lavina 1. t!ídy nebezpe"nosti.

ponor, ru"ní ((t#tec, textilie)                                                  
                                               

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

-26

 18

HYCO -  63(&,�/1¨�7(&+1,&.¸�ç,67,ç

CS HYCO 0226
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Kysel! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek. Prost$edek je vhodn! 
pro pr%myslové praní, zejména v post$ikov!ch pra&kách. Prost$edek 
je nep'niv! a v!born' (ltrovateln!. Spolehliv' odstra)uje vysok! 
stupe) zama"t'ní a zne&ist'ní. Je vhodn! pro odma"t'ní anticorra, 
ocelí, litin, slitin hliníku, m'di a mosazí.

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 1 - 5 %                                                  
Teplota prací lázn': 20 - 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

2,5

CS AQUAD AL 5 NF
Slab' alkalick! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek. Prost$edek je 
vhodn! pro pr%myslové praní v post$ikov!ch a ultrazvukov!ch 
pra&kách, namá&ecích vanách a také pro ru&ní praní. Prost$edek je 
nep'niv!. Spolehliv' odstra)uje st$ední stupe) zama"t'ní a zne&ist'ní. 
Je vhodn! pro odma"t'ní anticorra, ocelí, litin, slitin hliníku, skla a 
plast%. Vhodn! také pro mytí stroj% a za$ízení, v&etn' mytí podlah.

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 5 - 15 %                                                  
Teplota prací lázn': 40 - 60 °C                                                                                                                                                                           

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10,5 - 11,5

CS AQUAD AL 51 NFP
Slab' alkalick! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek obsahující 
inhibitor koroze. Prost$edek je vhodn! pro pr%myslové praní v 
post$ikov!ch a ultrazvukov!ch pra&kách, namá&ecích vanách a 
také pro ru&ní praní. Prost$edek je nep'niv!. Spolehliv' odstra)uje 
st$ední stupe) zama"t'ní a zne&ist'ní. Je vhodn! pro odma"t'ní 
anticorra, ocelí, litin, slitin hliníku, skla a plast%. Vhodn! také pro 
mytí stroj% a za$ízení, v&etn' mytí podlah.

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 5 - 15 %                                                  
Teplota prací lázn': 40 - 60 °C                                                                                                                                                                           

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10,5 - 12

CS AQUAD AL 7 NF
Slab' alkalick! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek. Prost$edek je 
vhodn! pro pr%myslové praní v post$ikov!ch a ultrazvukov!ch 
pra&kách, namá&ecích vanách a také pro ru&ní praní. Prost$edek je 
nep'niv!. Spolehliv' odstra)uje vysok! stupe) zama"t'ní a zne&ist'ní. 
Je vhodn! pro odma"t'ní anticorra, ocelí, litin, slitin hliníku, skla a 
plast%. Vhodn! také pro mytí stroj% a za$ízení, v&etn' mytí podlah.

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 5 - 15 %                                                  
Teplota prací lázn': 40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10,5 - 11,5

Slab' alkalick! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek obsahu-
jící inhibitor koroze. Prost$edek je vhodn! pro pr%myslové praní v 
post$ikov!ch a ultrazvukov!ch pra&kách, namá&ecích vanách a 
také pro ru&ní praní. Prost$edek je nep'niv!. Spolehliv' 
odstra)uje vysok! stupe) zama"t'ní a zne&ist'ní. Je vhodn! pro 
odma"t'ní anticorra, ocelí, litin, slitin hliníku, skla a plast%. 
Vhodn! také pro mytí stroj% a za$ízení, v&etn' mytí podlah.

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 5 - 15 %                                                  
Teplota prací lázn': 40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                               

20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10,5 - 12

AQUAD -  2'0$kľ29$&¨�92'28�Ĵ(',7(/1¸�35267Ĵ('(.

CS AQUAD AC 2

CS AQUAD AL 71 NFP

pH (1% roztok)             C h a r a k t e r i s t i k a                                                    A p l i k a c e                                   B a l e n í  

Pasiva&ní vodou $editeln! prost$edek na odma"t'né, mo$ené, 
fosfátované, nebo &ern'né kovové povrchy. Prost$edek je 
vhodn! na pasivaci ocelí, litin, slitin hliníku, m'di a mosazí. 
Produkt lze aplikovat v namá&ecích vanách, ultrazvukov!ch 
pra&kách, post$ikem nebo ru&n'. Lze pou*ívat jako dopl)kovou 
pasiva&ní dotaci do pracích lázní.

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace:                                                                
1 %  p$edúprava povrchu p$ed lakováním                                                            
3-10 %  ochrana povrchu p$i skladování                                             
Teplota pasiva&ní lázn': 15 - 75 °C                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

Slab' alkalick! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek. 
Prost$edek je vhodn! pro ru&ní praní v namá&ecích vanách a 
také pro ultrazvukové pra&ky. Prost$edek není vhodn! pro 
post$ikové pra&ky. Spolehliv' odstra)uje vysok! stupe) 
zama"t'ní a zne&ist'ní. Je vhodn! pro odma"t'ní anticorra, 
ocelí, litin, slitin hliníku. +istí bez problém% husté oleje, mazací 
tuky, mazut, dehet a zbytky vodou $editeln!ch barev.

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

10,5 - 12

CS AQUAD AL 9 NF

CS AQUAD AL 10 NF
Siln' alkalick! odma"#ovací vodou $editeln! prost$edek. 
Prost$edek je vhodn! pro pr%myslové praní v post$ikov!ch a 
ultrazvukov!ch pra&kách, namá&ecích vanách a také pro ru&ní 
praní. Prost$edek je nep'niv!. Spolehliv' odstra)uje vysok! 
stupe) zama"t'ní a zne&ist'ní. Je vhodn! pro odma"t'ní 
*elezn!ch kov%. Vhodn! také pro mytí stroj% a za$ízení, v&etn' 
mytí podlah.

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 2 - 5 %                                                  
Teplota prací lázn': 20 - 80 °C                                                                                                                                                                           

5 l, 20 l, 60 l, 
208 l, 1000 l

12,5 - 13,5

Rozsah tvrdosti vody: 4 - 14°dH                                                                  
Doporu&ená koncentrace: 9 - 25 %                                                  
Teplota prací lázn': 20 - 40 °C                                                                                                                                                                           

                                                    

AQUAD -  3$6,9$ç1¨�92'28�Ĵ(',7(/1¸�35267Ĵ('(.

&6�$48$'�3$66�81,

                           



www.classic-oil.cz

R

WWW.HAZMIOIL.CZ




