Przemysłowe środki smarne
i technologiczne
LUBRICANTS

Środki smarne TOTAL: nasz obszar działania
ZWIĘKSZANIE PAŃSTWA WYDAJNOŚCI
PRODUKCYJNEJ
Jesteśmy po Państwa stronie pomagając uzyskać
najlepszą możliwą sprawność parku maszynowego,
zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.
SPECYFICZNE PRODUKTY
Każdy sektor przemysłowy ma specyficzne środowisko
pracy. Nasza wiedza i doświadczenie o przemysłowych
zastosowaniach oznacza, że nasze produkty są
perfekcyjnie dopasowane do Waszych wymagań.
Środki smarne TOTAL to wszechstronna gama olejów,
smarów i specjalnych produktów dla przemysłów
takich jak: chemiczny, energetyczny, żelaza i stali,
metalurgiczny, obróbki metali, samochodowy, maszyn
przemysłowych, górnictwo, materiałów budowlanych,
papierniczy i przetwórstwa żywności.
PRODUKTY INNOWACYJNE
Innowacyjność to nasz priorytet. Posiadamy kilka
ośrodków badawczych, w których inżynierowie
chemicy i mechanicy oraz specjaliści od tribologii
ra zem wspó łpracują. Nasze bliskie relacje
z producentami sprzętu umożliwiają komponowanie
i badanie produktów jutra i są gwarancją optymalnych
właściwości eksploatacyjnych i ochrony waszych
maszyn.

PRODUKTY BEZPIECZNE I PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA
Jesteśmy zaangażowani w sprawy bezpieczeństwa,
zdrowia i poszanowania dla środowiska. Nasze
zespoły R&D prezentują zintegrowane podejście
do parametrów nowych produktów. Poczynając
od wstępnego etapu projek towego mają na
względzie redukcję zagrożeń toksycznych i emisji
VOC, biodegradowalność, recykling oraz utylizację
produktów.
NASZE USŁUGI SERWISOWE TO DUŻA
WARTOŚĆ DODANA
Służymy naszym doświadczeniem, aby pomóc
Państwu zoptymalizować wydajność Waszego parku
maszynowego i zwiększyć Waszą konkurencyjność.
Możecie Państwo skorzystać z wiedzy naszych
specjalistów oraz wysoko zaawansowanych usług,
otrzymywanych w ramach zakupu produktów,
które obejmują: racjonalizację i organizację operacji
smarowania, konserwację i analizy laboratoryjne
cieczy z eksploatacji, szkolenia Państwa personelu.
BLISKOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Zapewniamy obecność lokalnych sprzedawców, aby
móc zareagować na Państwa specyficzne potrzeby.
Dodatkowo nasza zintegrowana organizacja i łańcuch
dostaw (nasze rafinerie, zakłady blendingu środków
smarnych i platformy logistyczne) są gwarancją dostaw
produktów o czasie.
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KONCENTRATY I PŁYNY CHŁODZĄCE
Produkty COOLELF są to płyny gotowe do użytku. Produkty GLACELF są to
koncentraty (antyfryzy) do rozcieńczania wodą demineralizowaną.
Koncentraty i płyny chłodzące chronią silniki przed zamarzaniem, przegrzaniem
i korozją metalowych zespołów układu chłodniczego.

Właściwości eksploatacyjne produktów są wzmacniane dodatkami organicznymi.
Zapewniają one:
• Długi czas pracy płynu.
• Całkowite zachowanie właściwości antykorozyjnych, ponieważ nie następuje
zużycie dodatków.
• Brak powstawania osadów, które ograniczają wydajność odprowadzania ciepła.

COOLELF / GLACELF / WT / TOTAL NEVASTANE


PRODUKT

NATURA

COOLELF
SUPRA

Płyn gotowy do użycia

GLACELF
SUPRA

Koncentrat

COOLELF
CHP SUPRA

Płyn gotowy do użycia

GLACELF
CHP SUPRA

Koncentrat

COOLELF
SUPRA GF NP

Płyn gotowy do użycia

COOLELF
MPG SUPRA

Płyn gotowy do użycia

GLACELF
MPG SUPRA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Przemysłowe silniki Diesla i wszystkie typy
silników benzynowych.

• Długi czas pracy.

• S ilniki w zakładach kogeneracji.
• Z alecane w krajach lub warunkach gdzie
ochrona przeciw zamarzaniu na poziomie
-7°C jest wystarczająca.

• Długi czas pracy.
• Lepsza zdolność odprowadzania ciepła.

• Elektrownie atomowe.
• Zalecany w krajach z zimnym klimatem.

• Długi czas pracy.
• Lepsza ochrona przeciw zamarzaniu.

• Płyn na bazie glikolu monopropylenowego.

Koncentrat

WT
SUPRA

Wodny koncentrat specyficznych organicznych
inhibitorów korozji i kawitacji

• Przemysłowe silniki Diesla i silniki benzynowe
nie wymagające ochrony przed mrozem.

• Długi czas ochrony antykorozyjnej i antykawitacyjnej.
• Optymalna zdolność wymiany ciepła. Składniki nie powodujące
zanieczyszczenia.

TOTAL NEVASTANE
ANTIFREEZE

Płyn chłodzący na bazie MPG

•U
 kłady chłodnicze, włącznie z produkcją
napojów, lodów i obróbką mrożonej żywności.

• Odporny na zamarzanie: -15°C do -40°C zależnie od stopnia
rozcieńczenia.
• Specjalna ochrona stopów i metalowych elementów przed korozją.

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

SPEC

-26°C

AFNOR NF R 15-601
• ASTM D 3306,D 4656, D 4985
• BS 6580 • SAE J 1034 MWM (Deutz)
• GE Jenbacher • Rolls-Royce • MTU

-20°C do -69°C
zależnie od stopnia rozcieńczenia

• P rzemysł rolno-spożywczy i farmaceutyczny,
instalacje kogeneracji: obieg grzania
i chłodzenia.

BIODEGRADOWALNE

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

Oleje

-7°C
-7°C do -15°C
zależnie od stopnia rozcieńczenia

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,
D 4985 • BS 6580, BS 5117
• SAE J 1034 MWM (Deutz)
• GE Jenbacher

-37°C

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

-26°C

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

-17°C do -38°C
zależnie od stopnia rozcieńczenia

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306

–

MWM (Deutz) • Wärtsilä
• Rolls-Royce: Bergen • GE Jenbacher

NSF HT1
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OLEJE OBIEGOWE
CIRKAN, CORTIS i MISOLA są olejami obiegowymi przeznaczonymi do centralnych
układów smarowania w różnych systemach maszyn przemysłowych: łożysk,
przekładni, itp. TOTAL oferuje szeroką gamę olejów poczynając od czysto mineralnych
olejów do smarowania lekko obciążonych układów pracujących w umiarkowanych
temperaturach do wysoce złożonych produktów dostosowanych do najtrudniejszych

warunków eksploatacyjnych.
Oleje MISOLA zostały specjalnie opracowane do przemysłu papierniczego i pulpy drzewnej.
Oleje te spełniają wymagania klasyfikacji według ISO 6743-4 i ISO 6743-6, odpowiednio dla
danej klasy lepkościowej i właściwości eksploatacyjnych.

CIRKAN / CORTIS

OLEJE OBIEGOWE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

CIRKAN
C

• S marowanie stratne lub z miską olejową mechanizmów, przegubów, łożysk,
łańcuchów.

• Głęboko rafinowany parafinowy olej mineralny. Wysoki naturalny wskaźnik lepkości.

32 do 320

ISO 6743-4 HH • ISO 6743/1 AN

CIRKAN
RO

• Układy aparaturowe i hydrauliczne pracujące w zadanym reżimie temperaturowym.

• Ochrona antykorozyjna sprzętu. Odporność na utlenianie.

32 do 460

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

CIRKAN
ZS

•U
 kłady aparaturowe i hydrauliczne pracujące przy ostrych wymaganiach
temperaturowych i obciążeniowych.

• Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne.
• Wzmocniona ochrona mocno obciążonego sprzętu. Odporność na utlenianie.

220
320

ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB

CORTIS
MS

• P rzekładnie, mechanizmy i inne mechaniczne układy wymagające właściwości
przecizużyciowych.
• Do łożysk hydrodynamicznych typu Morgoil, łożysk BGV i Danieli ESS.

• Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Wzmocniona ochrona
mocno obciążonego sprzętu. Z powodu dodatków bezpopiołowych ograniczone
powstawanie osadów.
• Doskonałe właściwości deemulgujące.

100 do 680

ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC Danieli®
Standard • Morgoil® Lubricant
• Morgoil® Advanced Lubricant

MISOLA

OLEJE OBIEGOWE DO MASZYN PAPIERNICZYCH
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Bezpopiołowy mineralny

• Łożyska i przekładnie pracujące w ciepłym, wilgotnym
środowisku.

• Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.
• Wzmocniona ochrona przeciwzużyciowa.
• Doskonała ochrona antykorozyjna.
• Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów.

MISOLA
ASC

Bezpopiołowy mineralny

• Sprzęt pracujący w warunkach wysokiej temperatury
i obciążenia.
• Łożyska i przekładnie pracujące w ciepłym, wilgotnym
środowisku.
• Sekcje mokre i suche maszyn papierniczych.
• Zalecany, gdy obciążone przekładnie stanowią część
obiegowego smarowania.

MISOLA
MAP

Bezpopiołowy częściowo syntetyczny

MISOLA
MAP SH

MISOLA
AFH

MISOLA
ZS

NATURA

ISO VG

SPECYFIKACJE

150
220

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

• Doskonała zdolność do przenoszenia obciążeń.
• Długi czas pracy oleju dzięki bardzo dobrej termicznej stabilności
i odporności na utlenianie.
• Bardzo dobra ochrona przed korozją nawet w obecności kwaśnej
wody procesowej.
• Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów.

100 do 320

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

• Łożyska ślizgowe lub toczne i średnio obciążone przekładnie
zębate poddane umiarkowanym reżimom temperaturowym.
• Łożyska cylindrów suszarniczych maszyn papierniczych.
• Układy hydrauliczne z nastawnymi denkami głowicy cylindra.

• Zdolny do wytrzymania temperatur do +130°C.
• Doskonała ochrona antykorozyjna.
• Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów.
Ekstremalnie długi czas pracy oleju.

150 do 460

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

Bezpopiołowy syntetyczny PAO

• Łożyska ślizgowe lub toczne i średnio obciążone przekładnie
zębate poddane umiarkowanym reżimom temperaturowym.
• Zalecany do łożysk cylindrów suszarniczych maszyn
papierniczych.

• Zdolny do wytrzymania znaczących reżimów temperaturowych.
• Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i antykorozyjna.
• Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów.
Ekstremalnie długi czas pracy oleju.

150 do 460

ISO 12925-1 CKS
Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test
• FAG FE8 PM

Mineralny

• Sprzęt pracujący w warunkach wysokiej temperatury i obciążenia.
• Łożyska i przekładnie pracujące w ciepłym, wilgotnym środowisku.
• Sekcje mokre i suche maszyn papierniczych.
• Zalecany, gdy obciążone przekładnie stanowią część
obiegowego smarowania.
• Technologia dodatków DthPZn.

• Doskonała zdolność do przenoszenia obciążeń.
• Długi czas pracy oleju dzięki bardzo dobrej termicznej stabilności
i odporności na utlenianie.
• Bardzo dobra ochrona przed korozją nawet w obecności kwaśnej
wody procesowej.
• Kompatybilny z produktem opartym na tej samej technologii
dodatków DthPZn.

150 do 320

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

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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OLEJE OBIEGOWE
CORTIS / TOTAL NEVASTANE

OLEJE WYSOKOTEMPERATUROWE DO ŁAŃCUCHÓW
PRODUKT

LEPKOŚĆ*

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

CORTIS
SHT 200

• S ystemy smarowania ciągłego.
•M
 echanizmy, rolki łańcuchów, rolki łożysk tocznych, krzywki pracujące w piecach lub kuchniach.
•M
 aszyny do produkcji szkła.
• Ł ańcuchy przenośników w maszynach do gorącego ciągłego wytłaczania.

• Syntetyczna baza ogranicza powstawanie osadów w skutek utleniania
w bardzo wysokich temperaturach.
• Zagwarantowane właściwości przeciwzużyciowe w bardzo wysokich
temperaturach.
• Zapewnia ciągłe smarowanie urządzeń w temperaturach do +240°C.

SPECYFIKACJE

200

CORTIS
XHT

• S ystemy smarowania ciągłego.
•M
 echanizmy, rolki łańcuchów, rolki łożysk tocznych, krzywki pracujące w piecach lub kuchniach.
• Ł ańcuchy i listwy w liniach produkcyjnych paneli drewnianych, ciągły system pracy.
•M
 aszyny do produkcji szkła.
• Ł ańcuchy przenośników w maszynach do gorącego ciągłego wytłaczania.

• Syntetyczny środek smarny do ciągłego smarowania urządzeń
w temperaturach do +280°C.
• Zredukowane zużycie ze względu na bardzo niską lotność i odporność
na utlenianie.

68
245
320

TOTAL NEVASTANE
CHAIN OIL XT

• Ciągłe smarowanie olejowe łańcuchów przenośników w bardzo wysokiej temperaturze
w przemyśle spożywczym.
• Do bardzo wysokich obciążeń. Smarowanie mechanizmów przemysłowych pracujących
w bardzo wysokich temperaturach gdzie możliwy jest incydentalny kontakt z żywnością zgodnie
z oszacowaniem HACCP.

• Syntetyczny środek smarny do ciągłego smarowania urządzeń
w temperaturach do +240°C.
• Doskonała odporność na namnażanie bakterii i chłonięcie wilgoci.

220

NSF H1

ISO VG

SPECYFIKACJE

CYL

OLEJE CYLINDROWE DO SILNIKÓW PAROWYCH
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

CYL

Olej mineralny nie natłuszczany

• Cylindry silników parowych

• Głęboko rafinowane oleje bazowe.
• Wysoki wskaźnik lepkości.

460
680
1000

ISO 6743-99 Z

CYL
C

Olej mineralny natłuszczany

• Cylindry silników parowych

• Głęboko rafinowane oleje bazowe.
• Wysoki wskaźnik lepkości.

460
680

ISO 6743-99 Z

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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SPRĘŻARKI
Oleje DACNIS są zestawione zgodnie z wymaganiami producentów pod kątem
optymalizacji wydajności kompresorów powietrza.		
• Okresy wymiany olejów wynoszą od 2000h aż do 8000h, przy typowych warunkach
eksploatacyjnych.		

• Ochrona przed zużyciem i korozją.
• Brak osadów pochodzenia węglowego, nawet w wysokich temperaturach.
• Wydajna separacja olej/ powietrze i olej/ kondensaty.

DACNIS / TOTAL NEVASTANE

SPRĘŻARKI POWIETRZA
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

DACNIS

Mineralny

• Kompresory powietrza rotacyjne i tłokowe.

• Wymiana oleju po 2000h.

32 do 150

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

DACNIS
LD

Mineralny hydrokrakowany

• Kompresory powietrza rotacyjne śrubowe.

• Wymiana oleju po 4000h.
• Niska temperatura płynięcia.

32 do 68

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

DACNIS
SH

Syntetyczny PAO

• Kompresory powietrza rotacyjne śrubowe.

• Wymiana oleju po 8000h.
• Bardzo niska temperatura płynięcia.

32 do 100

ISO 6743-3 DAJ
• ISO DP 6521 Atlas Copco • Hydrovane
• CompAir • Dresser-Rand...

DACNIS
SE

Syntetyczny ester

• Wysoko ciśnieniowe kompresory tłokowe powietrza,
kompresory rotacyjne i turbokompresory.

• Wysoka stabilność termiczna.
• Niska temperatura płynięcia.

46 do 100

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

TOTAL
NEVASTANE
SH

Syntetyczny PAO

• K ompresory powietrza.
•D
 ostosowany do trudnych warunków przemysłu
rolno-spożywczego.

• Bardzo wysoki poziom ochrony sprzętu,
nawet w trudnych warunkach.

32 do 100

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

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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SPRĘŻARKI
Zależnie od rodzaju czynnika chłodniczego oleje LUNARIA i PLANETELF
są zaprojektowane do stosowania w szerokim zakresie parametrów.

W każdym przypadku, zapewniają one doskonałe właściwości smarne a także:
• Właściwości przeciwzużyciowe i antypienne.
• Niską podatność do tworzenia osadów.
• Doskonałą stabilność termiczną i chemiczną.
• Powrót środka smarnego do kompresora.

LUNARIA / PLANETELF

SPRĘŻARKI CHŁODNICZE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

LUNARIA
FR

Naftenowy olej mineralny

• Sprężarki chłodnicze stosujące czynniki chłodnicze
CFC, HCFC i NH3.

• Temperatura parownika
> -15°C

32 do 100

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

LUNARIA
NH

Hydrokrakowany olej mineralny

• S prężarki chłodnicze stosujące NH3/ amoniak.

• Temperatura parownika
> -30°C

46
68

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

LUNARIA
SH

Syntetyczny PAO

• S prężarki chłodnicze stosujące NH3/ amoniak.

• Temperatura parownika
> -50°C

46
68

NSF H1• ISO 6743-3 DRA
• APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso
• Howden • Sabroe • York

LUNARIA
SK

Syntetyczny alkilobenzen

• Sprężarki chłodnicze stosujące czynniki chłodnicze
CFC lub HCFC.

• Temperatura parownika
> -60°C

55 do 150

ISO 6743-3 DRE
• APV • Bitzer • Bock • Sabroe • York • RefComp

PLANETELF
ACD

Syntetyczny POE

• Sprężarki chłodnicze stosujące czynnik chłodniczy HFC.

• Temperatura parownika
> -60°C

32 do 220

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

PLANETELF
PAG

Syntetyczny PAG

• Sprężarki w klimatyzacjach samochodowych używające
R-134a i/lub R-1234yf.

• Dobra kompatybilność i mieszalność z R-134a i/lub R 1234yf.
Specjalne opakowania ograniczają absorpcję wody.

46,100,130

ISO 6743-3 DRD

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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SPRĘŻARKI
Oleje DACNIS LPG i ORITES są przeznaczone do smarowania sprężarek gazowych
i cylindrów hipersprężarek.
DACNIS LPG spełnia ograniczenia wynikające ze sprężania gazów
węglowodorowych, włącznie z zastosowaniami chłodniczymi.
ORITES TN 32 jest olejem mineralnym o jakości oleju turbinowego adaptowanym
do smarowania turbokompresorów podczas syntezy amoniaku.

Oleje białe i syntetyczne oleje PAG zapewniają produktom je zawierającym:
• Doskonałe zdolności rozpuszczania i właściwości przeciwzużyciowe.
• Bardzo długi czas pracy okładzin.
• Bardzo dobre właściwości przy wysokim ciśnieniu.
• Bardzo dobrą pompowalność.

DACNIS / ORITES

SPRĘŻARKI GAZOWE
PRODUKT
DACNIS
LPG 150

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

• Odporny na rozcieńczanie przez gazy węglowodorowe. Doskonała
stabilność chemiczna.

150

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

32, 46

Dresser-Rand • Thermodyn
• Creusot-Loire • Rateau

125

ISO 6743-3: DGC
• Burckhardt Compression

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Syntetyczny PAG

• Sprężarki gazu węglowodorowego.

ORITES
TN 32

Mineralny

• Turbosprężarki gazów przy syntezie amoniaku.

• Doskonała odporność na utlenianie i doskonałe właściwości
uwalniania powietrza.
• Chemicznie obojętny na amoniak, dzięki czemu nie powstają
osady.
• Kompatybilny z elastomerami.

ORITES
DS 125

Syntetyczny PAG

•C
 ylindry sprężarek gazowych.

• Odporny na rozcieńczanie przez gazy węglowodorowe.

Oleje PV 100 są przeznaczone do smarowania pomp rotacyjnych i tłokowych.
Odpowiednie właściwości eksploatacyjne oleju są gwarantowane przez następujące
właściwości:
• Mniejsze zużycie oleju wskutek niskiej lotności.
• Uzyskanie przez pompę wymaganej próżni umożliwia niska prężność
par nasyconych środka smarnego.

• Nie zmieniająca się szczelność układu z powodu bardzo niskiej zmienności lepkości
przez cały okres pracy oleju.
• Brak produktów degradacji i pozostałości wskutek doskonałej odporności na
utlenianie.

PV

POMPY PRÓŻNIOWE
PRODUKT

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

• Pompy próżniowe.
• Odsysanie gazów obojętnych.

125

ISO 6743-3 DVC

Mineralny

• Pompy próżniowe.
• Odsysanie wilgotnego powietrza.

125

ISO 6743-3 DVC

Częściowo syntetyczny

• Pompy tłokowe i rotacyjne.
• Odsysanie gazów kwaśnych lub korozyjnych

100

NSF H1• ISO 6743-3 DVD

NATURA

ZASTOSOWANIA

PV
100

Mineralny

PV
100 PLUS
PV
SH 100

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością.

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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DETERGENTY I ŚRODKI MYJĄCE
Produkty FINASOL są środkami odtłuszczającymi stosowanymi do mycia
silników i wielu rożnych zespołów. Ich właściwości umożliwiają usuwanie smarów
i nierozpuszczalnych osadów na zespołach bez wpływu na myte elementy.

Detergenty FINADET są przeznaczone do mycia stref produkcyjnych, zalecane są
do stosowania w przemyśle rolno-spożywczym oraz do trudnego mycia wszelkiego
typu zabrudzeń.

FINASOL

ROZPUSZCZALNIKI
PRODUKT

GĘSTOŚĆ**

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

FINASOL
BAC

Szybko odparowujący
środek odtłuszczający

• Odtłuszczanie zespołów mechanicznych: obrabianych części,
podwozi, obrabiarek, łożysk, przekładni zębatych,
filtrów, form wtryskowych.
• Przygotowanie powierzchni przed montażem.

• Szybkie odparowanie.
• Kompatybilny ze wszystkimi metalami, większością plastików
i elastomerami.

785

FINASOL
HD

Specjalny emulgujący węglowodorowy
środek odtłuszczający

•M
 ycie wszystkich silników: samochodowych, ciężarowych,
żeglarskich.

• Kompatybilny z większością plastików i elastomerów.

805

FINASOL
FPI

Środek syntetyczny węglowodorowy
Nie zawiera aromatów
Nie zawiera benzenu

•R
 ozpuszczalnik i środek czyszczący przeznaczony
do przemysłu rolno-spożywczego: do elementów maszyn,
podwozi, łożysk, tłoków, filtrów, łańcuchów.

• Bezzapachowy.
• Kompatybilny z metalami, szkłem, ceramiką, materiałami
kompozytowymi, większością termoplastików oraz termo
utwardzaczami niewrażliwymi na organiczne rozpuszczalniki.

742

FINASOL
MF

Emulgujący środek odtłuszczający

• Wielofunkcyjny.

• Prowadzi do całkowitej emulgacji zanieczyszczeń olejowych
i separacji nierozpuszczalnych składników.

809

FINASOL
BIO

Środek odtłuszczający stężony
lub rozcieńczony
100% baza roślinna
Nie zawiera VOC

•M
 ycie wszystkich silników, eliminacja paliw i żywic, usuwanie
smoły, bitumów, mycie podłóg.

• Bezwonny, biodegradowalny i nie toksyczny.
• Nie agresywny względem elastomerów oraz plastików.

855

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

FINADET
MF

Super stężony detergent

• Trudne mycie: metalowe części, plastiki, pasy przenośników,
zbiorniki, karoserie samochodowe, maszyny myjące
szczotkowe lub inne, podłogi.

• Bardzo aktywny do każdego rodzaju zabrudzenia: oleje, smary,
woski, szlamy i substancje nieorganiczne.

1089

FINADET
FPI

Specjalny detergent do przemysłu
rolno-spożywczego

• Ś rodek odtłuszczający i myjący do przemysłu
rolno-spożywczego, elementy metalowe i plastikowe,
pojazdy przeznaczone do transportu produktów spożywczych.

• Spełnia wymagania przemysłu spożywczego.

1086

FINADET
SW

Specjalny detergent do maszyn myjących

• Specjalistyczne mycie części w zamkniętych myjkach.

• Automatyczny.
• Nie pieni się.

742

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Dodatek myjący

• Środek czyszczący do wszelkiego rodzaju systemów:
hydraulicznych, przekładniowych, maszyn papierniczych,
wymienników ciepła.

• Wysokie właściwości myjące i dyspergujące.
• Zalecany do stosowania tam, gdzie występują problemy z lakami.

PRODUKT
CLEANER
F&V

NSF K1

Łatwo biodegradowany zgodnie z testem OECD 301 B.
Całkowicie biodegradowalny zgodnie z testem OECD
302 C.

FINADET / CLEANER

DETERGENTY
PRODUKT

SPECYFIKACJE

PRODUKTY SERWISOWE: AZOLLA NET HC: dodatek myjący, dodawany do cieczy hydraulicznej celem czyszczenia układu przed wymianą oleju.		

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

GĘSTOŚĆ**

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

NSF A1
Zapach miętowy

SPECYFIKACJE

52 (F)
173 (V)

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s
** Gęstość w 25°C w kg/m3

Oleje

13

Oleje

OLEJE SILNIKOWE
Oleje NATERIA są olejami detergentowymi przeznaczonymi do silników gazowych
i motosprężarek pracujących na wszystkich rodzajach paliw, poczynając od gazu
ziemnego do wysoce korozyjnego gazu wysypiskowego. Skład olejów NATERIA jest
wynikiem długoletniego doświadczenia i spełnia najbardziej wymagające specyfikacje
producentów, zapewniając maksymalną ochronę silnika.

• Wydłużone okresy wymiany oleju wynikają z rezerwy alkalicznej.
• Stabilność termiczna, odporność na utlenianie i nitrowanie.
• Znaczące właściwości przeciwzużuciowe i antykorozyjne.
• Właściwości myjące i dyspergujące zapobiegają tworzeniu się osadów.

NATERIA

SILNIKI GAZOWE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

STOPIEŃ SAE

SPECYFIKACJE

NATERIA
MH 40

Mineralny
Zawartość popiołu < 0,5%
TBN: 5,5

• Silniki na gaz ziemny, stosowane w kogeneracji lub bez
kogeneracji.

• Olej typu long life.
• Kompatybilny z katalizatorami spalin.

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109, Caterpillar: seria 3500
• CES/MWM: zawartość popiołu siarczanowego do 0,5% (m/m)
• Perkins: 4000 • Waukesha: APG 2000/3000 • Wärtsilä 220 SG
• MTU: gaz ziemny • MAN: gaz ziemny

NATERIA
MP 40

Mineralny
Zawartość popiołu < 0,5%
TBN: 4,6

• Silniki na gaz ziemny, pracujące w trudnych warunkach.

• Bardzo długi okres między wymianami oleju.
• Dobre właściwości eksploatacyjne.

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109, Caterpillar: seria 3500
• CES/MWM: zawartość popiołu siarczanowego do 0,5% (m/m)
• ROLLS-ROYCE: KG & BV-G • MTU: gaz ziemny & biogaz, BR
400 & 4000 • MAN: gaz ziemny

NATERIA
MX 40

Półsyntetyczny
Zawartość popiołu < 0,5%
TBN: 6,7

• S ilniki na gaz ziemny, pracujące w bardzo trudnych warunkach.

• Wydłużenie okresu między wymianami oleju: 40%.
• Silne właściwości myjące i zmniejszenie powstawania
laków w wysokich temperaturach.

40

NATERIA
X 405

Syntetyczny
Zawartość popiołu < 0,5%
TBN: 5,2

• S ilniki na gaz ziemny, pracujące w bardzo trudnych warunkach.

• Ekstra długi czas pracy oleju.
• Zwiększona wydajność dzięki znacznej redukcji
powstawania osadów na rurkach wymiennika ciepła.

40

Wärtsilä: 220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 32 DF, 50 DF
• Waukesha: APG 2000/3000

NATERIA
MJ 40

Mineralny
Zawartość popiołu < 1%
TBN: 8,8

• Silniki na gaz ziemny i biogaz, stacje oczyszczania, płynna
gnojówka, składowisko odpadów.

• Olej typu long life. Wzmocnione właściwości myjące.

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109 • CES/MWM:
zawartość popiołu siarczanowego do 1% (m/m)
• MTU: biogaz • MAN: gaz specjalny

NATERIA
ML 406

Mineralny
Zawartość popiołu < 1%
TBN: 6,1

• Silniki na gaz wysypiskowy z kontrolowaną zawartością H2S.

•O
 lej typu long life.
Neutralizacja kwaśnych składników zawartych w gazie.

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109

NATERIA
V 40

Mineralny
bezpopiołowy

• Silniki gazowe 2 i 4 suwowe i motosprężarki.

• Kompatybilność z katalizatorami spalin.

40

MIL-L-2104A Clark • Cooper-Bessemer
• Ingersoll-Rand KVS

STOPIEŃ SAE

SPECYFIKACJE

40

MIL-L-2104 C • MIL-L-21260 C EDF PMUC

DISOLA

Silniki Diesla do zapasowych jednostek mocy
PRODUKT
DISOLA
SGS 40

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Mineralny z dodatkiem detergentów

• Silniki Diesla do zapasowych jednostek mocy: szpitale,
elektrownie atomowe, jednostki morskie.

• Bezpieczeństwo przy alarmowym rozruchu przy pełnej mocy.
• Dzięki dodatkom antykorozyjnym doskonała ochrona silnika
podczas okresów postojowych.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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PRZEKŁADNIE
CARTER, KASSILA i TOTAL NEVASTANE są przeznaczone do smarowania
przekładni zębatych.
Wiele parametrów należy wziąć pod uwagę przy dobieraniu środka smarnego
do przekładni zębatej:
• Typ przekładni: rozmiary, metalurgię zębów, parametry poślizgu i stosunek
redukcji szybkości oraz czy jest to przekładnia otwarta czy zamknięta.
• Warunki eksploatacyjne: zależą od obciążenia, obecności wibracji i poziomu
obciążeń udarowych, właściwości przeciwzużyciowe i EP decydują o wyborze
środka smarnego.
• Temperatura oleju podczas eksploatacji: bardzo niska, umiarkowana od +20°C

do +80°C, wysoka +80°C i powyżej, i temperatura ekstremalna przekraczająca +120°C.
• Wpływ środka smarnego na otoczenie przekładni zębatej w przypadku wycieku:
właściwości biodegradowalne, dostosowanie do incydentalnego kontaktu z żywnością
lub właściwości nie plamiące, w razie potrzeby.
• Wpływ środka smarnego na środowisko przekładni: aby zapobiec korozji i skróceniu
czasu pracy cieczy wskutek wilgoci, kurzu lub innych czynników, niektóre oleje oferują
wzmocnione właściwości antykorozyjne.
• Warunki konserwacji: ciecz syntetyczna oferuje dłuższe okresy wymiany oleju
a gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo eksploatacji zapewnia znaczne
oszczędności w kosztach konserwacji.

CARTER / KASSILLA / TOTAL NEVASTANE

MINERALNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

CARTER
EP 68 - 1000

Mineralny

• Przekładnie przemysłowe, łożyska mocno obciążone przy
wysokich temperaturach oleju.

• Wydłużenie okresów między wymianami oleju.
• Ochrona przed mikropittingiem.

68 do 1000

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

TOTAL NEVASTANE
EP

Biały

• Przekładnie, pompy zębate, łańcuchy i przenośniki taśmowe.

• Bardzo dobra ochrona przy wysokich obciążeniach.
• Dostosowany do szerokiej gamy zastosowań.

100 do 1000

NSF H1 • Kosher • Halal
• ISO 6743-6 CKD • ISO 21469

CARTER
XEP

Mineralny hydrokrakowany

• Przekładnie pracujące przy wysokim obciążeniu, wysokich
temperaturach i w trudnym środowisku.
• Przekładnie turbin wiatraków.

• Wydłużony czas pracy oleju dzięki doskonałej termostabilności.
• Wzmocniona ochrona antykorozyjna.
• Bardzo dobra ochrona łożysk.
• Doskonała ochrona zębów przed mikropittingiem.

150 do 680

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

KASSILLA
GMP

Mineralny

• Przekładnie przemysłowe bardzo mocno obciążone
i poddawane powtarzającym się obciążeniom udarowym.
• Dostosowane do trudnych warunków: cementownie, przemysł
żelaza i stali, kopalnie, kruszarki…

• Bardzo dobra stabilność termiczna.
• Wzmocniona ochrona przed korozją i mikropittingiem.
• Zawiera grafit i disiarczek molibdenu.

150 do 1000

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

CARTER / TOTAL NEVASTANE

SYNTETYCZNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

150 do 1000

ISO 12925-1 CKD
• DIN 51517-3 CLP Flender • FAG • SKF

68 do 460

Równoważny z
• ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP
EAL (Environement Acceptable Lubricant)

CARTER
SH

Syntetyczny PAO

• Przekładnie poddane bardzo dużym obciążeniom i wysokim
temperaturom w trudnych środowiskach.
• Przekładnie turbin wiatraków.

• Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i mikropittingiem.
• Wydłużony czas pracy dzięki doskonałej stabilności termicznej.
•N
 adaje się do pracy na zewnątrz dzięki niskiej temperaturze
płynięcia.

CARTER
BIO

Syntetyczny ester

• Przekładnie pracujące przy ryzyku przypadkowego skażenia
środowiska.

• Produkt biodegradowalny.
• Bardzo dobre właściwości EP, przeciwzużyciowe
i antykorozyjne. Stabilność oksydacyjna.

CARTER
SG

Syntetyczny PAG

• Wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy do smarowania
przekładni ślizgowych, ślimakowych i zębatych.
• Bardzo dobre właściwości smarne i EP.
• Nie mieszalne z olejami mineralnymi i niektórymi
syntetycznymi.

• Wysoka sprawność: redukcja temperatury pracy ze względu
na niższy współczynnik tarcia oraz oszczędność energii.
• Doskonała odporność na ścinanie oraz bardzo wysoki
wskaźnik lepkości.
• Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.

100 do 1000

Równoważny z
• ISO 12925-1 CKT • DIN 51517-3 CLP PG

TOTAL NEVASTANE
XSH

Syntetyczny PAO

• Ostre warunki temperaturowe i wysokie obciążenia.
• Przekładnie zębate, prowadnice, łożyska ślizgowe i toczne.

• Doskonały poziom ochrony sprzętu.
• Wydłużony okres między wymianami oleju. Wydłużony okres
eksploatacji sprzętu.

150 do 460

NSF H1 • Kosher • Halal
• ISO 6743-6 CKD • ISO 21469

Syntetyczny PAG

• Ostre warunki temperaturowe i wysokie obciążenia.
• Łańcuchy pieców i taśmowe przenośniki, sprzęt do
butelkowania, przenośniki krążkowe i ślimakowe.
• Nie mieszalne z olejami mineralnymi i niektórymi
syntetycznymi.

• Wzmocnione właściwości EP.
• Bardzo dobra stabilność termiczna.
• Ochrona antykorozyjna.

220
320
460

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
SY

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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PRZEKŁADNIE
CARTER

OLEJE SPECJALNE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

CARTER
EP 1500, 2200, 3000

Częściowo syntetyczny

• Wolne przekładnie.
• W szczególności pierścienie w piecu i zespoły kruszarek.

• Dzięki właściwościom EP i przeciwzużyciowym duża
zdolność do przenoszenia obciążeń.
• Ochrona przed szokowymi obciążeniami i korozją.

1500
2200
3000

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

CARTER
MS 100

Bituminy o bardzo wysokiej lepkości

• Otwarte przekładnie zębate.

• Wzmocnione właściwości EP.
• Doskonała adhezyjność.
• Odporność na wodę i ochrona antykorozyjna.

6800

ISO 6743-6 CKJ

CARTER
ENS 400

Bituminy o bardzo wysokiej lepkości

•O
 twarte przekładnie zębate lub przekładnie z nieszczelną
obudową, obracające się bardzo wolno.
• Zębatki pierścieniowe, prowadnice.
• Smarowanie lin i łańcuchów metalowych.

• Rozpuszczalnik o niskiej lepkości umożliwia stosowanie
przy temperaturach otoczenia.

Lepkość kinematyczna
w 100°C suchego ekstraktu:
400 mm²/s

ENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL

CARTER
ENS/EP 700

Bituminy o bardzo wysokiej lepkości

• Otwarte przekładnie zębate lub przekładnie z nieszczelną
obudową, obracające się bardzo wolno.
• Zębatki pierścieniowe, prowadnice.
• Smarowanie lin i łańcuchów metalowych.

• Rozpuszczalnik o niskiej lepkości umożliwia stosowanie
przy temperaturach otoczenia.
• CARTER ENS/EP 700 jest dostępny w aerozolu.
• Wzmocnione właściwości do pracy przy ekstremalnym
ciśnieniu.

Lepkość kinematyczna
w 100°C suchego ekstraktu:
700 mm²/s

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

CARTER
ALS

Nie plamiący

• Przekładnie zamykarek puszek aluminiowych, pary przekładni
cylindrycznych, łożyska i sprzęgła.
• Przekładnie walcowe i ślimakowe śrubowe.

• Nie plami aluminium.
• Doskonała ochrona smarowanych części.
• Odporność na korozje nawet w obecności wody.

Olej półsyntetyczny o bardzo wysokiej
lepkości do otwartych przekładni zębatych

• Bardzo wysoka odporność na obciążenia, zaadaptowana
w szczególności do otwartych przekładni zębatych oraz łożysk
w młynach trzciny cukrowej.
• Nie zawiera rozpuszczalników eterowych ani składników
bitumicznych.
• Bardzo jasny.

• Łatwy do pompowania za pomocą automatycznego sprzętu
do natryskiwania.
• Bardzo dobrze zachowuje się w obecności wody lub soku
z cukru trzcinowego.
• Bardzo wysoka odporność na ścinanie.
• Bardzo dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe.

CARTER
OGL 1000 M

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje

220
460

Lepkość kinematyczna
w 40°C: 25000 mm²/s
Lepkość kinematyczna
w 100°C: 1050 mm²/s

ISO 6743-6 L-CKJ
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NOŚNIKI CIEPŁA
SERIOLA i JARYTHERM® są cieczami-nośnikami ciepła, które znajdują różnorodne
zastosowanie: ogrzewanie domowych i przemysłowych obiektów, procesy
produkcyjne w zakładach cementowych, papierniach, przemyśle chemicznym
i przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz w instalacjach z kombinowanym cyklem
grzania i chłodzenia.

Niezależnie czy ciecze SERIOLA i JARYTHERM® są na bazie mineralnej
czy syntetycznej charakteryzują się one:
• Wysoką stabilnością termiczną, co zapobiega tworzeniu się osadów
i sadzy w układach.
• Dobrą zdolnością wymiany ciepła, która jest źródłem energooszczędności z powodu
zredukowanego czasu nagrzewania się instalacji.
• Długim czasem pracy bez degradacji cieczy nawet przy temperaturach procesu
sięgających +350°C.

SERIOLA / JARYTHERM® / TOTAL NEVASTANE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

30

ISO 6743-12 L-QC

SERIOLA
1510

Mineralny

• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.

• Temperatura procesu < +310°C.
(+330°C w cienkiej warstwie).

SERIOLA
ETA

Mineralny

• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.

• Temperatura procesu < +310°C
(+350°C w cienkiej warstwie).

32
100

ISO 6743-12 L-QC

TOTAL NEVASTANE
HTF

Mineralny biały

• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Wiele procesów produkcyjnych w przemyśle rolno-spożywczym:
łaźnie wodne, autoklawy, reaktory, piece, prasy i formy.

• Temperatura procesu < +310°C
(+330°C w cienkiej warstwie).

32

NSF H1 & HT1
• ISO 6743-12 L-QC • ISO 21469
• Halal, Kosher

SERIOLA
DTH

Syntetyczny detergent

• Mycie na gorąco układów wymiany ciepła.
• Mieszalny z mineralnymi nośnikami ciepła.

• Temperatura procesu około +270°C.
• Bardzo wysoka stabilność termiczna.

25

JARYTHERM®
DBT

Syntetyczny

• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Podstawowe zastosowania w przemyśle chemicznym
i przetwórstwie tworzyw sztucznych.

• Temperatura procesu od 0°C do +350°C
(+370°C w cienkiej warstwie).

19

ISO 6743-12 L-QD

JARYTHERM®
BT 06

Syntetyczny

• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Głównie do instalacji z kombinowanym cyklem
grzania i chłodzenia.

• Temperatura procesu od -30°C do +280°C.
• Temperatura w układach pod ciśnieniem < +350°C.

4

ISO 6743-12 L-QE

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

JARYTHERM® marka zarejestrowana przez ARKEMA

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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CIECZE HYDRAULICZNE
Ciecze hydrauliczne TOTAL spełniają wymagania norm międzynarodowych i techniczne
specyfikacje producentów. Produkty z naszej gamy są zgodne z klasyfikacją normy
ISO 6743-4:
• Klasa HM: AZOLLA. Oleje mineralne o dobrej stabilności oksydacyjnej zapewniające
ochronę antykorozyjną i przeciwzużyciową sprzętu.
• Klasa HV: EQUIVIS i HYDROFLO. Właściwości HM uzupełnione o wysoki wskaźnik
lepkości, do stosowania w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia uruchamianie
w ujemnych temperaturach.

• Klasy HETG, HEES: BIOHYDRAN. Biodegradowalne ciecze zalecane do sprzętu
stosowanego we wrażliwym na zanieczyszczenia, naturalnym środowisku,
ograniczają wpływ incydentalnego wycieku na środowisko.
• Klasy HFA, HFC, HFD: HYDRANSAFE. Specjalne ciecze, ograniczające zagrożenie
rozprzestrzeniania się pożaru w przypadku zaistnienia wycieku.
BLUE CONCENTRATE jest to niebieski barwnik, który dodany do cieczy hydraulicznej
pomaga w wykrywaniu wycieków.
Ciecze hydrauliczne TOTAL NEVASTANE są dostępne w klasach HM i HV.

AZOLLA / TOTAL NEVASTANE

CIECZE HYDRAULICZNE HM: DO WYSOKICH TEMPERATUR I CIŚNIEŃ
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

• Układy hydrauliczne pracujące w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.
• Łożyska toczne i inne zespoły.

• Wzmocniona ochrona sprzętu dzięki właściwościom przeciwzużyciowym
i antykorozyjnym.
• Stabilność termiczna i oksydacyjna zapewnia odpowiednio długi czas pracy
cieczy i zapobiega powstawaniu osadów.
• Filtrowalność nawet w obecności wody.

AZOLLA
ZS

10 do 150

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP
• Eaton I-286S, M-2950S
• Denison HF0, HF1, HF2

AZOLLA
AF

•U
 kłady hydrauliczne szczególnie wrażliwe na tworzenie osadów i/lub pracujące przy wysokiej
temperaturze i ciśnieniu.
• Ł ożyska toczne i inne zespoły.

• Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów.
• Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i dobra stabilność termiczna.
• Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody.
• Wydłużony okres wymiany oleju. TOST=4000h.

22 do 100

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP
• Eaton I-286S, M-2950S
• Denison HF0, HF1, HF2

AZOLLA
DZF

• Wszystkie układy hydrauliczne w szczególności, gdy obecności wody nie można uniknąć,
a odprowadzanie jej nie jest możliwe.
•R
 óżne zespoły wymagające właściwości EP.

• Doskonała stabilność hydrolityczna dzięki dodatkom bezpopiołowym.
• Ciecz z detergentem zapobiega powstawaniu osadów w układzie.
• Wzmocnione właściwości EP.

10 do 68

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

AZOLLA
AL

• Układy hydrauliczne w walcowniach aluminium, stali nierdzewnej lub miedzi.

• Syntetyczny olej pozwala uniknąć plam na walcowanym metalu w przypadku
wycieku oleju z układu hydraulicznego.
• Zredukowane tworzenie się osadów.
• Ochrona antykorozyjna nawet w obecności wody.

15 do 68

AZOLLA
VTR

• Przekładnie i sprzęgła hydrokinetyczne.
• P rzeznaczony szczególnie do turbo-przekładni, skrzyń Voith Turbo.

• Ciecz zawierająca dodatki dyspergująco myjące, ograniczające powstawanie
osadów.
• Bardzo dobra zdolność do przenoszenia obciążeń (FZG>12) i ochrona
przeciwzużyciowa.
• Stabilność termiczna, bardzo niska podatność na pienienie.

TOTAL NEVASTANE
AW

• Układy hydrauliczne pracujące w trudnych warunkach.

• Bardzo dobra ochrona sprzętu.
• Wydłużony okres pracy sprzętu.
• Mieszalne z cieczami mineralnymi.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje

32

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

22 do 68

NSF H1 • Kosher • Halal
ISO 6743-4 HM • ISO 21469
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CIECZE HYDRAULICZNE
EQUIVIS / HYDROFLO / TOTAL NEVASTANE

CIECZE HYDRAULICZNE HV: DO UJEMNYCH TEMPERATUR
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

SPCYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

EQUIVIS
ZS

• Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.

• Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności
termicznej i odporności na utlenianie.
• Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody.

15 do 100

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

EQUIVIS
AF

• Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.

• Wydłużenie okresów wymiany oleju.
• Wzmocniona odporność na ścinanie.

32 do 68

ISO 11158 HV • DIN 51524 HVLP

EQUIVIS
HE

• Układy hydrauliczne pracujące w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem.
• Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.

• Oszczędność energii nawet do 5%.
• Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności
termicznej i odporności na utlenianie.
• Znakomita odporność na ścinanie. Bardzo dobra filtrowalność.

32
46
68

EQUIVIS
XV

• Układy hydrauliczne pracujące w ujemnych temperaturach, do -30°C.

• Wskaźnik lepkości >250, zapewnia lepszą ochronę sprzętu wskutek ograniczenia
zjawiska kawitacji w układach w fazie uruchamiania oraz utrzymanie odpowiedniej
grubości filmu smarowego w podwyższonych temperaturach.

32
46

EQUIVIS
XLT

• Układy hydrauliczne pracujące w ekstremalnie niskich temperaturach, do -40°C.

• Wzmocniona ochrona z powodu bardzo wysokiego wskaźnika lepkości – 350.
• Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów.
• Doskonała filtrowalność nawet w obecności wody.
• Wydłużony czas pracy cieczy. TOST = 4000h.

HYDROFLO
CT

• Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.

• Optymalna ochrona i właściwości eksploatacyjne sprzętu.
• Umożliwia wydłużenie okresu między wymianami oleju.
• Niebieska barwa ułatwia wykrycie możliwych nieszczelności w układzie.

TOTAL NEVASTANE
SH

• Układy hydrauliczne pracujące w szczególnie niskich temperaturach.

• Wysokiej jakości produkt, w 100% syntetyczny.
• Doskonała ochrona sprzętu.
• Wydłużony okres między wymianami oleju.

15 do 32

46

DIN 51524-3 HVLP
• Poclain Hydraulics • Denison HF0, HF1, HF2

32 do 100

NSF H1 • Kosher • Halal
• ISO 6743-4 HV • ISO 21469

ISO VG

SPECYFIKACJE

BIOHYDRAN

BIODEGRADOWALNE CIECZE HYDRAULICZNE
PRODUKT

NATURA

BIOHYDRAN
TMP

BIOHYDRAN
SE

ZASTOSOWANIA

Biodegradowalne.
Syntetyczne estry.

BIODEGRADOWALNE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.
• Optymalne temperatury pracy: od -20°C do +80°C.

Biodegradowalne.
Nasycone estry syntetyczne.

• Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.
• Prawdopodobieństwo przekroczenia temperatury pracy: +80°C.

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP
• DENISON HF0

• Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją.
• Lepsza ochrona i sprawność sprzętu.

• Wysoka stabilność termiczna zapewnia wydłużenie okresu
między wymianami oleju.
• Doskonała kompatybilność z elastomerami.

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje

32 do 100

ISO 15380 HEES
• European Ecolabel
• Swedish Standard SS 15 54 34

32 do 68

ISO 15380 HEES
• European Ecolabel
• Swedish Standard SS 15 54 34
• DENISON HF1, HF2, HF6
• Sauer Danfoss

19
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CIECZE HYDRAULICZNE
HYDRANSAFE

TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

HYDRANSAFE
HFA E3

Koncentrat rozpuszczalny w wodzie

• Gorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko
lepkich wodnych cieczy.
• Temperatura pracy: +5°C do +55°C.

• Generacja stabilnych emulsji trudnopalnych.
• Dobra filtrowalność.
• Odporność na namnażanie się bakterii.

ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922

HYDRANSAFE
HFA S5

Syntetyczny koncentrat rozpuszczalny
w wodzie

•G
 orące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko
lepkich wodnych cieczy.
• Temperatura pracy: +5°C do +55°C.

• Generacja stabilnych trudnopalnych roztworów.
• Doskonała filtrowalność.
• Wysoka odporność na namnażanie się bakterii.

ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922

HYDRANSAFE
HFC 146

Ciecz trudnopalna na bazie wody i glikolu

• Temperatura pracy: -20°C do +60°C.

• Trudnopalna ciecz zawierająca dużo wody.
• Dostosowana do ujemnych temperatur.

46

ISO 6743-4 HFC
• Danieli • Müller Weingarten

HYDRANSAFE
HFDU

Ciecz trudnopalna na bazie estrów

• Zalecana, gdy zachodzi możliwość incydentalnych wycieków
do środowiska. Doskonała trudnopalność.
• Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle,
do +120°C skokowo.

• Biodegradowalność ostateczna (OECD 301B).
• Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe.
• Mieszalna z olejami mineralnymi.

46
68

ISO 6743-4 HFDU
• Factory Mutual

HYDRANSAFE
HFDU LC 168

Ciecz trudnopalna na bazie estrów

• Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle,
do +120°C skokowo.

• Doskonała trudnopalność.
• Właściwości przeciwzużyciowe.

68

ISO 6743-4 HFDU

HYDRANSAFE
FR EHC

Ciecz trudnopalna na bazie estrów
fosforanowych

• Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +150°C skokowo.
• Przeznaczony do elektrohydraulicznego systemu sterowania.

• Doskonała trudnopalność.
• Brak osadów.
• Ochrona przed korozją.

32
46

ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922
• ALSTOM • General Electric • SIEMENS

PRODUKTY SERWISOWE: BLUE CONCENTRATE: niebieski barwnik do cieczy hydraulicznych oraz pozostałych mineralnych środków smarnych, pozwalający wykrywać wycieki.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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OLEJE DO HIPERSPRĘŻAREK
ORITES DS, TW and EDA są produktami specjalnie skomponowanymi
do smarowania cylindrów hiper-sprężarek, a także spełniającymi podstawowe
obowiązujące przepisy prawne podczas produkcji polimerów.

ORITES
PRODUKT

NATURA

ORITES
DS 270
ORITES
DS 270 X

Syntetyczny PAG

ORITES
TW 220
Zagęszczony olej biały

ORITES
EDA 220

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Smarowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas
produkcji polietylenu niskiej gęstości.

• Doskonałe właściwości smarowe.

• S marowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas
produkcji polietylenu niskiej gęstości i EVA.

ORITES
DS 270 D

ORITES
TW 220 X

ZASTOSOWANIA

LEPKOŚĆ*

• Ochrona przed korozją.

270

• Uniknięcie problemów prepolimeryzacji.

• S marowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas
produkcji polietylenu niskiej gęstości.

• Doskonałe właściwości smarowe.

• S marowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas
produkcji polietylenu niskiej gęstości i EVA.

• Ochrona przed korozją.

• Cylindry hiper-sprężarek.
• Przy produkcji EDA.

• Doskonałe właściwości smarowe.

SPECYFIKACJE

NSF H1
• ISO 6743-3: DGC • EU 2011/10/EC
• Burckhardt Compression
ORITES TW 220
ma certyfikat ISO 21469

220
ORITES EDA 220 ma certyfikat ISO 21469

Oleje

OLEJE DO UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH
Oleje PNEUMA gwarantują właściwą eksploatację narzędzi pneumatycznych
i zapewniają obniżoną konsumpcję oleju.
• Adhezyjność i kleisty charakter zapobiegają zanieczyszczeniu mgłą olejową.

• Doskonała odporność na obciążenia udarowe wskutek dodatków EP i dobrej
ochrony przeciwzużyciowej.
• Właściwości usuwania wody i antyrdzewne.				

PNEUMA
ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

Mineralny

• Narzędzia pneumatyczne: pneumatyczne silniki udarowe,
smarowniczki na przewodach lub rozpylacze w wiertarkach
udarowych.

• Możliwe stosowanie w izolowanych pomieszczeniach: sztolnie,
tunele.

46 do 320

ISO 6743-11 P

Syntetyczny

• Izolowane akustycznie pneumatyczne narzędzia udarowe.

• Zapobiega oblodzeniu.
• Można stosować w bardzo niskiej temperaturze.

PRODUKT

NATURA

PNEUMA
PNEUMA
SY

17

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje

21

Oleje

OLEJE PROCESOWE
Oleje białe FINAVESTAN są olejami głęboko oczyszczonymi, wskutek zastosowania
dodatkowych procesów rafinacji, na które składają się zawansowane technologicznie
procesy oraz proces uwodornienia pod wysokim ciśnieniem. Oleje jakości medycznej
spełniają wymagania farmaceutyczne, kosmetyczne i przemysłu rolno-spożywczego
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Oleje LYRAN są to techniczne oleje białe wysokiej czystości. Są one stosowane
w wielu niespożywczych zastosowaniach jako środki smarne, jako plastyfikatory
lub jako komponenty.

FINAVESTAN / LYRAN / EMETAN

OLEJE BIAŁE I WAZELINY
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

LEPKOŚĆ*

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

FINAVESTAN
A 50 B

7,5

FINAVESTAN
A 80 B

15

FINAVESTAN
A 100 B
FINAVESTAN
A 180 B

Biały olej medyczny

FINAVESTAN
A 210 B

• Przeznaczone do następujących przemysłów:
- tworzyw sztucznych: plastyfikatory do PS
i innych polimerów, do wszystkich opakowań
przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- farmaceutycznego: rozczynnik.

23
• Bardzo wysoka czystość.
• Bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny.
• Nie zawiera siarki ani węglowodorów aromatycznych.

29
40

FINAVESTAN
A 360 B

70

FINAVESTAN
A 520 B

100

LYRAN
C 80 B

Biały olej techniczny

EMETAN
M

Wazelina medyczna

EMETAN
T

Wazelina

• Olej procesowy lub surowiec do:
- smarowania małych zespołów,
- produkcja plastików, kauczuków i pestycydów,
- składnik tuszy i olejów tekstylnych.

• Bardzo wysoka czystość.
• Bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny.
• Nie zawiera siarki ani węglowodorów aromatycznych.

• P rzeznaczone głównie do przemysłu kosmetycznego
i farmaceutycznego jako środek smarny lub surowiec.

• Bardzo wysoka czystość.
• Bezwonny, bezsmakowy.

15

SPECYFIKACJE

Zastosowanie tych olejów jest zależne od
obowiązujących krajowych przepisów prawnych
• Farmakopea Europejska
• Farmakopea US, USA FDA: 21 CFR 178.3620
• (a), biały olej mineralny • NSF H1

FDA, 21 CFR 178-3620 (b)

Zastosowanie tych wazelin jest zależne od
obowiązujących krajowych przepisów prawnych
• Tylko EMETAN M: Farmakopea Europejska,
Francuska, Niemiecka i US.
*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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Oleje

OLEJE PROCESOWE
FINATUROL

OLEJE ROŚLINNE DO PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

FINATUROL
K2
FINATUROL
D

W 100% roślinne
Nie zawierają związków pochodzenia
zwierzęcego ani GMO

FINATUROL
HT

LEPKOŚĆ*

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

SPECYFIKACJE

• Ekonomiczny olej roślinny.
• Nie wpływa na smak i zapach gotowego produktu.

35

• Wysokiej jakości produkt.
• Zredukowane zużycie oleju.
• Zredukowana podatność do tworzenia osadów.

35

•D
 o ciast i wypieków przemysłowych: olej do wysokich
temperatur, smarowania form do żywności.

• Mniejsze zużycie produktu.
• Neutralny zapach i smak nie wpływa na gotowy produkt.
• Łatwy w stosowaniu.

100

NSF 3H

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

• Wysoki naturalny wskaźnik lepkości.
• Doskonale nadaje się do mieszanek.

32 do 500

• Do ciast i wypieków przemysłowych: do dzielarek ciasta
i krajarek chleba.

NSF 3H
• Pomocnicze technologiczne środki
do żywności z aprobatą DGCCRF (Francja)

TORILIS

PROCESS OILS
PRODUKT
TORILIS

TORILIS
HC

NATURA
Czysty mineralny

Mineralny hydrokrakowany

• Olej procesowy do różnych przemysłów: kauczuki, plastiki,
tekstylia (zmiękczanie), obróbka skóry, tusze drukarskie.
• Środki antyzbrylające i tłumiące kurz lub środki
przeciwkurzowe.

• Bardzo duży wskaźnik lepkości.
• Większa czystość oleju w stosunku do standardowego oleju
mineralnego: niższa zawartość siarki i aromatów.
• Wysoko rafinowany olej: lepsza odporność na utlenianie oraz
wyższa stabilność termiczna.

14, 32 i 100

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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Oleje

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE
Oleje ISOVOLTINE są bardzo skuteczne pod względem zdolności do izolacji
komponentów transformatora oraz zapewnienia skutecznego chłodzenia w systemie.
Ponadto zapewniają znakomitą ochronę przed utlenianiem i zapobiegają zużyciu rdzenia,
uzwojenia oraz innych materiałów izolacyjnych.
Główne cechy olejów ISOVOLTINE:
• Doskonałe właściwości izolacyjne ze względu na: wysokie napięcie przebicia
dielektryka, rezystancję objętościową, napięcie powierzchniowe na granicy
faz i brak substancji polarnych.
• Doskonała odporność na utlenianie.

• Bardzo wysoki poziom czystości minimalizujący współczynnik mocy i zapobiegający
wzrostom temperatury.
• Doskonałe właściwości chłodzące dzięki dobrej płynności i zdolności przenoszenia
ciepła.
• Wysoko rafinowany olej zapewnia stabilność chemiczną i trwałość w trakcie
eksploatacji.
• Bardzo skuteczna ochrona sprzętu z powodu właściwości czyszczących i braku
korozyjnego charakteru.

ISOVOLTINE
PRODUKT

NATURA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

ISOVOLTINE
II

Naftenowy mineralny
(nieinhibitowany)

• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników
i innego sprzętu wysoko napięciowego.

• Dobre właściwości elektroizolacyjne.
• Bardzo dobra odporność na utlenianie, co zapewnia odpowiednio
długi czas pracy.
• Doskonałe właściwości chłodzące.

10

IEC 60296:2012 - Nieinhibitowany

ISOVOLTINE
II-T

Naftenowy mineralny
(lekko inhibitowany)

•D
 o transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników
i innego sprzętu wysoko napięciowego.

• Dobre właściwości elektroizolacyjne.
• Zawiera śladowe ilości inhibitora do poprawy odporności
na utlenianie.
• Dobre właściwości chłodzące.

8,2

IEC 60296:2012 - Lekko inhibitowany
• ASTM D 3487 Typ I

ISOVOLTINE
II X

Naftenowy mineralny
(inhibitowany)

• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników
i innego sprzętu wysoko napięciowego.

• Dobre właściwości elektroizolacyjne.
• Zawiera inhibitor, aby zapewnić lepszą odporność na utlenianie.
• Dobre właściwości chłodzące.

10

IEC 60296:2012 - Inhibitowany

ISOVOLTINE
P1

Parafinowy mineralny
(lekko inhibitowany)

• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników
i innego sprzętu wysoko napięciowego

• Nie zawiera siarki.
• Dobra odporność na utlenianie.
• Doskonała wydajność sporadycznego zgazowania.

7,7

IEC 60296:2012 - Lekko inhibitowany
• ASTM D 3487 Typ I płyn

ISOVOLTINE
P2

Parafinowy mineralny
(inhibitowany)

•D
 o transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników
i innego sprzętu wysoko napięciowego.

• Nie zawiera siarki.
• Dobra odporność na utlenianie.
• Doskonała wydajność sporadycznego zgazowania.

7,7

IEC 60296:2012 - Inhibitowany
• ASTM D 3487 Typ II płyn

ISOVOLTINE
BIO

Estrowy syntetyczny

• Transformatory.
• Wysoce zalecany ze względu na ograniczenie zagrożenia
pożarowego (górnictwo, transformator pokładowy).

• Biodegradowalny.
• Doskonała odporność przeciwpożarowa.
• Brak zagrożenia dla środowiska wodnego.

26

IEC 61099 • IEC 61039 - Klasa K3
• OECD 301B • NWG

ISOVOLTINE
BIO VE

Olej roślinny

• Transformatory.
• Wysoce zalecany ze względu na ograniczenie zagrożenia
pożarowego (górnictwo, transformator pokładowy).

• Łatwo biodegradowalne.
• Optymalna odporność przeciwpożarowa.
• Wyższa absorpcja wody rozszerzająca żywotność
elektorizolacyjną.

39

IEC 62770 • IEC 61039 - Klasa K2
• OECD 301B

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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Oleje

TURBINY
Oleje PRESLIA są przeznaczone do smarowania turbin hydraulicznych, gazowych,
parowych i z kombinowanym cyklem. Ich skład wynika z długoletnich doświadczeń
i spełnia najbardziej wymagające specyfikacje producentów.
• Doskonała odporność na utlenianie pozwala na wydłużenie okresów między
wymianami oleju.

• Odpowiednie wartości parametrów w zakresie podatności do pienienia,
uwalniania powietrza i właściwości deemulgujących zapewniają właściwe
funkcjonowanie zespołów.
• Specyficzne dodatki przeciwzużyciowe i EP, umożliwiają przenoszenie
wysokich obciążeń przez smarowane układy.

PRESLIA
PRODUKT

NATURA

PRESLIA

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Turbiny hydrauliczne.
• Turbiny parowe.
• Turbiny gazowe.
• Sprężarki odśrodkowe.

Mineralny

• Bardzo dobre właściwości antypienne, deemulgujące
i uwalniania powietrza.
• Wysoki poziom ochrony przed utlenianiem.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

32 do 100

ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/ TGSB
ISO 8068 (ISO VG 32 & 46) - DIN 51515 (ISO VG 32
& 46) - ASTM D 4304 typeI & II - JIS K-2213 type
2 w/add – GB 11120-89 L-TSA Alstom HTGD 90117
ALSTOM HYDRO HTWT 600050
• General Electric GEK 28143B, GEK 32568G, GEK
27070, GEK 46506E
• MAN Diesel &Turbo SPD10000494596
• MAN Turbo SPD 10000242284
• Siemens TLV 901304, TLV 901305
• Solar ES 9-224 W Class II

PRESLIA
GT

Mineralny hydrokrakowany

• Turbiny parowe.
• Turbiny gazowe.
• Turbiny z kombinowanym cyklem.

• Bardzo wysoka odporność na utlenianie. Olej wzmocniony
dodatkami przeciwzużyciowymi i EP.
• Wydłużone okresy wymiany oleju.

32
46

ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE
ISO 8068 – DIN 51515 – ASTM D 4304 typ I & II – JIS
K-2213 typ 2 w/add – GB 11120-89 L-TSA Alstom
HTGD 90117 • General Electric GEK 28143B, GEK
32568G, GEK 107395A, GEK 101941A, GEK 27070,
GEK 46506E • MAN Turbo SPD 10000494596
• Siemens TLV 901304, TLV 901305
• Škoda turbiny Plzen • Solar ES 9-224 W Class II

PRESLIA
SE JET

Syntetyczny estrowy

• Turbiny lotnicze i pochodne.

• Doskonała odporność na wysokie temperatury.

25

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

PRESLIA
SE HTS

Syntetyczny estrowy

• Turbiny lotnicze i pochodne.

• Wzmocniona stabilność termiczna.

25

SAE AS5780 Class HPC
• MIL-PRF-23699 F Class HTS
• NATO CODE 0-154

• Hydroelektrownie (turbiny i systemy hydrauliczne).

• Odporność na utlenianie.
• Bardzo dobre właściwości antypienne, deemulgujące
i uwalniania powietrza.
• Dobra kompatybilność z elastomerami.
• Biodegradowalny.

BIOPRESLIA
HT

Nasycone estry syntetyczne

22 do 100
www.total.com/en/total-ecosolutions

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Oleje
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Smary
SMARY LITOWO/
WAPNIOWE

27

SMARY KOMPLEKSOWE
LITOWE

29

TOTAL oferuje bardzo szeroką gamę smarów plastycznych do wszystkich
zastosowań w różnych sektorach: przemysł ciężki (cementownie,
produkcja żelaza i stali ...), rolno-spożywczy, papierniczy, budowy dróg
i mostów, transportowy, rolniczy i morski.
Smary plastyczne TOTAL można klasyfikować na „Rodziny” zależnie od
typu użytego mydła lub zagęszczacza.

SMARY KOMPLEKSOWE
GLINOWE

30

SMARY
POLIURETANOWE

32

Zagęszczacz zapewnia specyficzne właściwości smarom, takie jak
mechaniczna i termiczna stabilność oraz odporność na wodę.
W obrębie każdej „Rodziny”, smary można klasyfikować zgodnie z ich
zakresami zastosowań i konkretnymi właściwościami.

SMARY KOMPLEKSOWE
SULFONIANU WAPNIA

33

SMARY WAPNIOWE

36

SMARY SPECJALNE

37

AUTOMATYCZNE
SMAROWNICZKI

37

Smary

SMARY LITOWO/WAPNIOWE
MULTIS i LICAL są wielofunkcyjnymi smarami na bazie mydła litowo/wapniowego.
Dostępne są w klasach konsystencji NLGI od 000 do 3, z lub bez dodatków stałych.

Smary MULTIS i LICAL zostały opracowane aby zapewnić dobrą ochronę przeciw:
zużyciu, rdzy i wymywaniu wodą.
MULTIS i LICAL pozwalają na racjonalizację zasobów magazynowych i redukcję
kosztów konserwacji.

MULTIS / LICAL
ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

Li/Ca

SPECYFIKACJE

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

2

120

-25°C do +120°C

L-XBCEA 2

K2K-25

Li/Ca

3

120

-20°C do +120°C

L-XBCEA 3

K3K-20

Li/Ca

000

150

-30°C do +100°C

L-XCBEB 000

GP000G-30

Li/Ca

00

150

-30°C do +100°C

L-XCBEB 00

GP00G-30

MULTIS
EP 0

Li/Ca

0

150

-30°C do +120°C

L-XCCEB 0

MP0K-30

MULTIS
EP 1

Li/Ca

1

150

-30°C do +120°C

L-XBCEB 1

KP1K-30

Li/Ca

2

150

-25°C do +120°C

L-XBCEB 2

KP2K-25

Li/Ca

3

150

-20°C do +120°C

L-XBCEB 3

KP3K-20

PRODUKT
MULTIS
2
MULTIS
3

ZASTOSOWANIA

ZALETY

• Wielofunkcyjny smar do aplikacji w przemyśle i motoryzacji.

• Kompatybilny z większością typowych smarów na bazie mydła.

MULTIS
EP 000
MULTIS
EP 00

MULTIS
EP 2

• Smar do centralnego systemu smarowania i przekładni zębatych.

• Wielofunkcyjny smar EP odpowiedni do wielu aplikacji
w przemyśle i samochodach.

• Dobra pompowalność.
• Wydłużony czas pracy zespołów dzięki dobrej wytrzymałości
filmu smarowego.

• Umożliwia racjonalizację zapasów i upraszcza działania
konserwacyjne.

MULTIS
EP 3
LICAL
EP 2

• Wielofunkcyjny smar EP zalecany do zastosowań przemysłowych
włącznie z aplikacjami pod obciążeniem.

• Dobra odporność na wymywanie wodą.
• Umożliwia racjonalizację zapasów.
• Upraszcza działania konserwacyjne.

Li/Ca

2

190

-25°C do +130°C

L-XBDHB 2

KP2K-25

MULTIS
MS 2

• Wielofunkcyjny smar EP do zastosowań pod obciążeniem,
gdy występują obciążenia udarowe i wibracje.

• Zawiera 1% MoS2.
• Zapobiega zatykaniu i zalepianiu systemu.

Li/Ca

2

150

-25°C do +130°C

L-XBCEB 2

MPF2K-25

LICAL
MS 2

• Smar wielofunkcyjny EP, zalecany do zastosowań przemysłowych,
gdzie występują obciążenia udarowe i wibracje, praca
w niezwykle trudnych warunkach (woda, pył).

• Zawiera 3% MoS2.
• Bardo dobra odporność na wysokie obciążenia i obciążenia
udarowe.
• Bardzo dobra adhezyjność do powierzchni metalowych.

Li/Ca

2

210

-20°C do +120°C

L-XBCHB 2

KPF2K-20

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary

27

Smary

SMARY LITOWO/WAPNIOWE
MULTIS / LICAL / BIOMULTIS
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

Li/Ca

00

500

-20°C do +100°C

L-XBBHB 00

KP00H-20

Li/Ca

2

1300

-20°C do +120°C

L-XBCHB 2

KP2K-20

MULTIS
XHV 00

• Wielofunkcyjny smar EP do zastosowań pod obciążeniem,
przy wolnych prędkościach i przy ryzyku wypłukania wodą.

MULTIS
XHV 2

• Wielofunkcyjny smar EP do zastosowań pod obciążeniem,
przy wolnych prędkościach i przy ryzyku wypłukania wodą.
• Przede wszystkim odpowiedni do smarowania siodła
w zastosowaniach transportowych.

MULTIS
ZS 000

• Syntetyczny, wielofunkcyjny smar do centralnych układów
smarowania, gdy wymagana jest klasa NLGI 00 lub 000.
• Typowo do centralnego układu smarowania podwozi
pojazdów, ciężarówek i maszyn budowlanych.

• Bardzo dobra pompowalność, nawet w bardzo niskich
temperaturach.
• MAN-Willy Vogel-MB.

Li/Ca

00 - 000

42

-45°C do +120°C

L-XECFB 00/000

MP00/000K-45

MULTIS
XLT 2

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar do bardzo
szybkoobrotowych mechanizmów i/lub do bardzo niskich
temperatur.

• Ułatwia start w bardzo niskich temperaturach.
• Zmniejszone zużycie energii ze względu na niski moment
obrotowy.
• Umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich współczynników
szybkości.
• Kompatybilny z plastikami.

Li/Ca

2

18

-60°C do +120°C

L-XECEA 2

K2K-60

BIOMULTIS
EP 2

• Wielofunkcyjny, biodegradowalny smar EP dla zastosowań
przemysłowych i morskich, wymagających akceptacji
środowiskowych (EAL – Environmentally Acceptable Lubricants).

• Biodegradowalność zgodna z OECD 301-B (> 60%).
• Smary EAL zgodny z EPA 2013 Vessel General Permit (VGP).
• Dobra odporność na wodę.

Li

2

150

-30°C do +140°C

L-XCEEB 2

KP2K-30

• Wyjątkowa adhezyjność umożliwia redukcję czasu
przeznaczonego na konserwację i przestoje.

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary

28

Smary

SMARY KOMPLEKSOWE LITOWE
MULTIS COMPLEX są to wysokiej jakości smary na bazie kompleksowego mydła
litowego.
Ich formulacja wzbogacona jest o wysokowydajne dodatki zapewniające znakomitą
ochronę sprzętu.

Gama smarów MULTIS COMPLEX jest doskonałym wyborem do pracy
w ciężkich warunkach w obecności ekstremalnych temperatur, dużych obciążeń
oraz zanieczyszczonego środowiska (woda, kurz).

MULTIS COMPLEX
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

MULTIS COMPLEX
EP 2
MULTIS COMPLEX
EP 3

ZALETY

• Wielofunkcyjny smar EP, do wysokich obrotów.
•D
 o łożysk kół, łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, łożysk
ślizgowych, uszczelnień.

• Bardzo dobra stabilność mechaniczna i termiczna.
• Umożliwia racjonalizację zapasów i uproszczenie konserwacji.

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

Li kompleksowy

2

165

-20°C do +160°C

L-XBEHB 2

KP2P-20

Li kompleksowy

3

165

-20°C do +160°C

L-XBDHB 3

KP3N-20

Li kompleksowy

2

340

-30°C do +160°C

L-XBEHB 2

KP2P-30

MULTIS COMPLEX
HV 2

• Wielofunkcyjny smar EP, do aplikacji pod obciążeniem.
•D
 o łożysk kół, łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, łożysk
ślizgowych, uszczelnień…

MULTIS COMPLEX
HV 2 MOLY

• Smar EP do ekstremalnie obciążonych zastosowań
w wysokich temperaturach.

• Zawiera 3% MoS2.
• Dobra odporność na wymywanie wodą.
• Ogranicza zużycie, rdzewienie oraz korozję.

Li kompleksowy

2

340

-30°C do +160°C

L-XCEHB 2

KPF2P-30

MULTIS COMPLEX
XHV2 MOLY

• Smar EP szczególnie zalecany do wolno poruszających się
obciążonych łożysk oraz mechanizmów przesuwnych zwłaszcza
w górnictwie.

• Zawiera 3% MoS2.
• Ogranicza zużycie, rdzewienie oraz korozję.
• Bardzo dobra odporność na wymywanie wodą.
• Doskonała odporność na obciążenia i obciążenia udarowe.

Li kompleksowy

2

800

-20°C do +160°C

L-XDEHB 2

KPF2P-20

MULTIS COMPLEX
SHD 00

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny, półpłynny smar EP.
Odpowiedni do smarowania obudowanych przekładni.

• Z redukowane zużycie przekładni ze względu na doskonałe
właściwości EP.
•N
 iskie tarcie wewnętrzne cieczy powoduje oszczędności energii
i wydłuża czas pracy łożysk nawet przy wysokich temperaturach.

Li kompleksowy

00

460

-50°C do +160°C

L-XEEHB 00

KP00P-50

MULTIS COMPLEX
SHD 32

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar, do smarowania łożysk
pracujących w szerokim zakresie temperatur.

Li kompleksowy

2

32

-50°C do +160°C

L-XEEHB 2

KP2P-50

MULTIS COMPLEX
SHD 100

• Syntetyczny smar EP odpowiedni do szybko obrotowych łożysk
takich jak łożyska silników elektrycznych.

Li kompleksowy

2

100

-50°C do +160°C

L-XEEHB 2

KP2P-50

MULTIS COMPLEX
SHD 220

• Wielofunkcyjny, syntetyczny smar EP odpowiedni do ciężkich
zastosowań w przemyśle i motoryzacji.

Li kompleksowy

2

220

-40°C do +160°C

L-XEEHB 2

KP2P-40

MULTIS COMPLEX
SHD 460

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar, od wolnych
do umiarkowanych prędkości, do szerokiego zakresu temperatur
i dużych obciążeń. Zalecany do przemysłu papierniczego.

Li kompleksowy

1.5

460

-40°C do +160°C

L-XEEHB 1/2

KP1/2P-40

• Znakomite właściwości w niskich i wysokich temperaturach.
• Poprawa sprawności mechanicznej.
• Długa żywotność.

• Znakomite właściwości w niskich i wysokich temperaturach.
• Poprawa sprawności mechanicznej.
• Długa żywotność.

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

Dostępne w kartridżach Lube-Shuttle.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary
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SMARY KOMPLEKSOWE GLINOWE
Smary COPAL na bazie kompleksowego mydła glinowego charakteryzują się doskonałą
adhezyjnością do metalowych powierzchni. Natura kompleksowego mydła glinowego
nadaje smarom bardzo dobrą odporność na wymywanie wodą.

Gama smarów COPAL rekomendowana jest do zastosowań przy dużych
obciążeniach.

COPAL
SPECYFIKACJE

ZALETY

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

COPAL
EP 00

• Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do wysokich temperatur.
• Odpowiedni do zastosowań z obciążeniami udarowymi,
ruchomych dźwigów, pras.

• Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych.

Al kompleksowy

00

165

-20°C do +150°C

L-XBDEB 00

KP00N-20

COPAL
EP 2

• Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do wysokich temperatur.
•O
 dpowiedni do zastosowań z obciążeniami udarowymi, łożysk,
mocno obciążonych przekładni, ruchomych dźwigów, pras.

• Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych.

Al kompleksowy

2

165

-20°C do +150°C

L-XBDHB 2

KP2N-20

COPAL
MS 2

• Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do zastosowań z obciążeniami
udarowymi i z wibracjami, do szerokiego zakresu temperatur.
• Odpowiedni do warunków smarowania granicznego.

• Zawiera 2,5% MoS2.
• Dobra adhezja do powierzchni metalowych.
• Dobra odporność na wodę.

Al kompleksowy

2

165

-20°C do +150°C

L-XBDEB 2

KPF2N-20

COPAL
GEP 0

• Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do dużych obciążeń
i wysokich temperatur.
• Zalecany do smarowania otwartych przekładni, szczególnie
w okresie docierania.

• Zawiera 10% grafitu.
• Dobra adhezja do powierzchni metalowych.
• Stałe dodatki zapewniają znaczące wydłużenie czasu pracy
zespołów.

Al kompleksowy

0

750

-20°C do +150°C

L-XBDHB 0

OGPF0N-20

COPAL
OGL 0

• Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do dużych obciążeń
i wysokich temperatur.
• Zastosowanie w cementowniach: otwarte przekładnie zębate
napędów pieców i młynów.
• Zastosowanie w cukrowniach: otwarte przekładnie w młynach
do rozdrabniania trzciny cukrowej.

Al kompleksowy

0-00

> 1000

-20°C do +150°C

L-XBDHB 0/00

OGPF0/00N-20

COPAL
OGL 2

• Wysoko adhezyjny smar EP, do wysokich obciążeń
i wysokich temperatur.
• Opracowany specjalnie do smarowania otwartych
przekładni, gdy wymagana jest klasa smaru NLGI 2.

Al kompleksowy

2

> 1000

-15°C do +150°C

L-XBDHB 2

OGPF2N-15

COPAL
SPRAY

• Adhezyjny smar EP do smarowania przegubów,
przekładni otwartych i lin.

Al kompleksowy

1

PRODUKT

ZASTOSOWANIA

• Zawiera 8% grafitu i 1% MoS2.
• Dwa

rodzaje stałych dodatków, zmniejszają współczynnik
tarcia, ograniczają zużycie, szczególnie blisko wierzchołka
zęba i podstawy zęba, zmniejszając zużycie energii.
•B
 ardzo dobra odporność na wodę.

• Zawiera 10% grafitu.
• Umożliwia stosowanie miejscowe na każdy rodzaj powierzchni.

-30°C do +120°C

Aerozol

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością
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SMARY KOMPLEKSOWE GLINOWE
TOTAL NEVASTANE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

TOTAL NEVASTANE
XMF 00
TOTAL NEVASTANE
XMF 0
TOTAL NEVASTANE
XMF 1

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES
TEMPERATUR
PRACY

SPECYFIKACJE
REJESTRACJA

00
• Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do wysokich
i średnich prędkości w przemyśle spożywczym.
• Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość.
• Sprzęt do zgniatania.

• Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych.
• Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność
na wodę.

Al
kompleksowy

TOTAL NEVASTANE
XMF 2

0
120

-20°C do +150°C

1

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

2

TOTAL NEVASTANE
2 PLUS

• Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do przemysłu
spożywczego gdzie wymagana jest wysoka adhezyjność.
• Ł ożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość.
• S przęt do zgniatania.

• Doskonała adhezyjność.
• Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność
na wodę.

Al
kompleksowy

2

150

-20°C do +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

TOTAL NEVASTANE
HD2T

• Wielofunkcyjny lepki smar dostosowany do przemysłu
spożywczego, do kontaktu z wodą.
• Nadaje się do łożysk obciążonych, butelkowania oraz
sprzętu do zgniatania.

• Zawiera dodatki PTFE.
• Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych.
• Doskonała odporność na wymywanie wodą.
• Doskonała ochrona przeciwzużyciowa.
• Niski współczynnik tarcia.

Al
kompleksowy

2

150

-20°C do +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

ISO 6743-9

DIN 51502

L-XBDFA00

K00N-20

L-XBDFA0

K0N-20

L-FXBDFB1

KP1N-20

L-XBDFB2

KP2N-20

L-XBDFB2

KP2N-20

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

Dostępne w kartridżach Lube-Shuttle.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością
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SMARY POLIURETANOWE
Smary ALTIS są to produkty najwyższej jakości, zapewniają długi okres pracy nawet
w ekstremalnie wysokich temperaturach. Oparte są na zagęszczaczu poliuretanowym,
który jest idealny do wysokich prędkości obrotowych oraz wysokich temperatur.

Gama ALTIS jest szczególnie odpowiednia do układów napełnianych na cały okres
pracy lub do długich okresów smarowania.

ALTIS
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

ALTIS
EM 2

• Wysokiej jakości smar do wysokich temperatur i wysokich
prędkości.
• Typowo stosowany do smarowania łożysk silników elektrycznych.

• Redukcja poziomu wibracji.
• Mniejsze zużycie energii.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.

Poliuretan

2

110

-20°C do +180°C

L-XBFHA 2

KP2R-20

ALTIS
MV 2

• Wysokiej jakości smar do wysokich prędkości i do obciążeń
od średnich do wysokich.
• Typowo stosowany w łożyskach wentylatorów,
łożyskach wałeczkowych układach sterowania
w suchych sekcjach papierni.

• Redukcja poziomu wibracji.
• Mniejsze zużycie energii.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.
• Dopuszczony do pracy nieciągłej.

Poliuretan

2

160

-20°C do +160°C

L-XBEEB 2

KP2P-20

ALTIS
SH 2

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar do szerokiego zakresu
temperatur oraz dużych prędkości obrotowych łożysk silników
elektrycznych.
• Specjalnie opracowany do pierwszego napełnienia układów
wymagających długotrwałego smarowania.

• Redukcja poziomu wibracji.
• Mniejsze zużycie energii.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.
• Pozwala osiągnąć bardzo wysokie prędkości
w szerokim zakresie temperatur.

Poliuretan

2

80

-40°C do + 180°C

L-XDFEB 2

KP2R-40

ALTIS
HV 1

• Smar EP do wysokich temperatur i dużych obciążeń.
• Zalecany do segmentu ciągłego odlewania i pras do pelletowania.

• Redukcja poziomu wibracji.
• Dla szerokiego zakresu temperatur.

Poliuretan

1

500

-20°C do + 180°C

L-XBFEB2

KP2R-20

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością
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SMARY KOMPLEKSOWE SULFONIANU WAPNIA
Gama smarów CERAN to produkty wytworzone w technologii opracowywanej przez
TOTAL przez wiele lat. Opierają się na kompleksowym sulfonianie wapnia, który
zapewnia znakomitą odporność na wodę, zużycie, obciążenia oraz zapewnia
stabilność mechaniczną.

Smary CERAN znajdują zastosowanie przy dużych obciążeniach w szerokim zakresie
temperatur.
Gama smarów CERAN to produkty wybierane przez wiele branż na całym świecie
ze względu na ich reputację dotyczącą wyjątkowej wydajności, jakości oraz
niezawodności.

CERAN

SMARY MINERALNE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

SPECYFIKACJE

ZALETY

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

CERAN
XM 100

• Wielofunkcyjny smar EP do wysokich prędkości w szerokim
zakresie temperatur.
• Zalecany do przemysłu papierniczego do wysokich prędkości.
• Zastosowania mocno obciążone i terenowe w inżynierii lądowej
i przemyśle.

• Doskonała odporność na wodę.
• Nadaje się do zastosowań z wysokimi prędkościami.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

100

-30°C do +180°C

L-XCFIB 1/2

KP1/2R-30

CERAN
XM 220

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP.
• Z astosowania przemysłowe z obciążeniami udarowymi nawet
w środowiskach z ostrymi wymaganiami (woda, kurz, wysoka
temperatura).
•O
 dpowiedni do smarowania procesów ciągłego odlewania
i walców w stalowniach oraz łożysk w wilgotnych i suchych
(walce filcowe) sekcjach w papierniach.

• Doskonała odporność na wodę.
• Nadaje się do zastosowań z wysokimi prędkościami.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.
• Umożliwia racjonalizację zapasów magazynowych.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

220

-30°C do +180°C

LXCFIB 1/2

KP1/2R-30

CERAN
XM 220 MOLY

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP. Do zastosowania
w samochodach ciężarowych oraz w aplikacjach przemysłowych,
kopalniach w strefach od umiarkowanej do ciepłej.
• Zalecany tam, gdzie występują obciążenia nawet w środowiskach
z ostrymi wymaganiami (wstrząsy, woda, kurz).

• Zawiera 5% MoS2.
• Zastosowanie do dużych obciążeń.
• Doskonała odporność na wodę.
• Wzmocnione właściwości antykorozyjne.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

220

-30°C do +180°C

L-XCFIB 1/2

KP1/2R-30

CERAN
XM 320
(ex CERAN PM)

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP przeznaczony do
smarowania łożysk przemysłowych pracujących w wysokich
temperaturach oraz pod dużymi obciążeniami w suchej i mokrej
części maszyn papierniczych.

• Doskonała odporność na wodę.
• Zastosowanie do dużych obciążeń.
• Doskonałe własności przeciwutleniające oraz antykorozyjne.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

320

-25°C do +180°C

L-XBFIB 1/2

KP1/2R -25

CERAN
XM 460

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP do dużych obciążeń
w przemyśle przy wysokich temperaturach..
• Zalecany do smarowania łożysk w przemyśle stalowym
i papierniczym, smarowania pras twardych granulatów drzewnych
i wszystkich aplikacji przemysłowych, gdzie występują ciężkie
warunki (woda, kurz).

• Znakomita odporność na wodę.
• Zastosowanie do dużych obciążeń.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.
• Wzmocnione właściwości antykorozyjne.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

460

-25°C do +180°C

L-XBFIB 1/2

KP1/2R-25

CERAN
XM 720

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP do dużych obciążeń
w przemyśle przy wysokich temperaturach.
• Wymagające zastosowania przemysłowe (wysokie obciążenia,
wysoka temperatura, woda, kurz).
• Specjalnie opracowany do ekstremalnie obciążonych zastosowań,
takich jak przemysł stalowy.

• Znakomita odporność na wodę.
• Zastosowanie do bardzo dużych obciążeń.
• Umożliwia wydłużenie okresów smarowania.
• Wzmocnione właściwości antykorozyjne.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

720

-25°C do +180°C

L-XBFHB 1/2

KP1/2R-25

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

Dostępne w kartridżach Lube-Shuttle.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością
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SMARY KOMPLEKSOWE SULFONIANU WAPNIA
CERAN

SMARY SYNTETYCZNE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

CERAN
XS 80

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar EP. Zaprojektowany
do aplikacji z wysokimi prędkościami, przy szerokim zakresie
temperatur.

CERAN
XS 320

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar EP. Zaprojektowany
do aplikacji z wysokimi prędkościami, przy szerokim zakresie
temperatur, w trudnych warunkach.

CERAN
XS 40 MOLY

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar EP. Zaprojektowany
do aplikacji w ciężkim sprzęcie w warunkach arktycznych.
• Rekomendowany do zastosowań w motoryzacji oraz przemyśle,
w tym w górnictwie.

• Odpowiedni do bardzo niskich temperatur.
• Doskonała odporność na wodę.
• Wydłuża czas eksploatacji smarowanych elementów.
• Zmniejszone zużycie energii.
• Zawiera 5% MoS2.
• Znakomita odporność na obciążenie i wstrząsy.
• Doskonała odporność na wodę.
• Odpowiedni dla bardzo niskich temperatur.

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

80

-55°C do +180°C

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

320

-40°C do +180°C

L-XDFFB 1/2

KP1/2R-40

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

40

-60°C do +180°C

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-60

CERAN

SMARY SPECJALNE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

Kompleksowy
sulfonian Ca

0

325

-25°C do +150°C

L-XBDIB 0

OGPON-25

Kompleksowy
sulfonian Ca

0.5

> 1700

-20°C do +150°C

L-XBDIB 0

OGPON-20

CERAN
CA

• Półpłynny adhezyjny smar EP do lin metalowych, szyn,
wciągarek, łańcuchów.

CERAN
AD PLUS

• Wysoce adhezyjny smar EP dostosowany do trudnych warunków.
• Zalecany do lin metalowych.
• Odpowiedni do cementowni, kopalni, żwirowni, prac portowych.

CERAN
ST 2

• Wysoce adhezyjny smar EP, dostosowany do obecności
wody, wysokich temperatur i wysokich obciążeń.
• Odpowiedni do wielu zastosowań w przemyśle (zwijarki, walcarki),
porty i nabrzeża (kable, przekładnie, łożyska mimośrodowe).

• Brak znaczącej utraty konsystencji nawet po kontakcie smaru
z dużą ilością wody.
• Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych.
• Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów.

Kompleksowy
sulfonian Ca

2

180

-25°C do + 180°C

L-XBFIB 2

KP2R-25

CERAN
GEP

• Adhezyjny, półpłynny smar EP, przystosowany do wysokich
temperatur i dużych obciążeń.
• Do przekładni zębatych i innych przekładni.
• Do otwartych przekładni zębatych, w cukrowniach
do mielenia trzciny cukrowej.

• Zawiera 6,5% grafitu oraz 1% MoS2.
• Dobra adhezyjność.
• Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów.

Kompleksowy
sulfonian Ca

0

695

-25°C do + 180°C

L-XBFHB 0

OGPF0R-25

CERAN
MS

• Wielofunkcyjny smar EP do bardzo wysokich obciążeń i bardzo
wysokich temperatur, do pracy przy obciążeniach udarowych
i wibracyjnych.

• Zawiera 2% MoS2.
• Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów.
• Bardzo dobra adhezyjność.

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

650

-20°C do + 180°C

L-XBFHB 1/2

KPF1/2R-20

• Znakomita odporność na wodę.
• Wydłużony czas pracy zespołów

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary
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Smary

SMARY KOMPLEKSOWE SULFONIANU WAPNIA
Smary TOTAL NEVASTANE XS są specjalnie zaprojektowane dla przemysłu
spożywczego. Wysokiej jakości produkty zapewniają ochronę i wydłużają czas pracy
podzespołów przy jednoczesnym zabezpieczeniu łańcucha produkcyjnego.

Smary TOTAL NEVASTANE XS mają rejestrację NSF H1 oraz certyfikaty KOSHER
i HALAL. Smary te są produkowane zgodnie z normą ISO 21469.
Gama TOTAL NEVASTANE XS występuje w różnych wariantach lepkości
olejów bazowych.

TOTAL NEVASTANE

SMARY DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

TOTAL NEVASTANE
XS 80

• Wysokiej jakości syntetyczny smar EP, odpowiedni do dużych
prędkości i bardzo niskich temperatur z zastosowaniem
w przemyśle spożywczym.
• Łożyska w niskich temperaturach.
• Sterylizatory, tunele mrożące.

TOTAL NEVASTANE
XS 220

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny syntetyczny smar EP
z zastosowaniem w przemyśle spożywczym w szerokim
zakresie temperatur.
• Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami.

TOTAL NEVASTANE
XS 320

• Wysokiej jakości syntetyczny smar EP z zastosowaniem
w przemyśle spożywczym przy dużym obciążeniu.
• Zalecany do maszyn peletujących.
• Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami.

• Odpowiedni do bardzo niskich temperatur.
• Doskonała odporność na wodę.
• Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów.
• Zredukowane zużycie energii.

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES
TEMPERATUR PRACY REJESTRACJA

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

80

-55°C do +180°C

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

220

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

320

SPECYFIKACJE
ISO 6743-9

DIN 51502

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

-40°C do +180°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XDDIB 1/2

KP1/2R-40

-40°C do +180°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XDFFB 1/2

KP1/2R-40

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

Dostępne w kartridżach Lube-Shuttle.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary
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Smary

SMARY WAPNIOWE
BIOMERKAN / BIOADHESIVE / BIO

SMARY NA MYDLE WAPNIOWYM
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

Ca

3

32

-20°C do + 90°C

L-XBBEA 3

ME3E-20

BIOMERKAN
RS

• Wodoodporny biodegradowalny smar.
• Zalecany do gospodarki morskiej i rolnictwa.

• Ostateczna biodegradowalność zgodnie z OECD 301-B (> 60%).
• Spełnia kryteria BLUE ANGEL, atest nr 11273.
• Dobra odporność na wymywanie wodą.

BIOADHESIVE
PLUS

• Biodegradowalny smar o doskonałej adhezyjności, odpowiedni
do aplikacji przemysłowych i morskich. Spełnia wymagania
środowiskowe (EAL).
• Odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z wodą (łańcuchy Galla).

• Ostateczna biodegradowalność zgodnie z OECD 301-B (> 60%).
• Smar EAL zgodnie z EPA 2013 Vessel General Permit (VGP).
• Nierozpuszczalny w wodzie.
• Doskonałe właściwości antykorozyjne nawet w obecności
wody morskiej.

Ca

1

320

-20°C do + 90°C

L-XBBIA 1

ME1E-20

BIO OG
PLUS

• Wysoko adhezyjny, biodegradowalny smar EP. Odpowiedni
do aplikacji przemysłowych i morskich. Spełnia wymagania
środowiskowe (EAL).
• Zalecany do otwartych przekładni.

• Ostateczna biodegradowalność zgodnie z OECD 301-B (> 60%).
• Dobra odporność na wymywanie wodą.
• Doskonałe właściwości antykorozyjne nawet w obecności
wody morskiej.

Ca

0.5

1000

-20°C do + 90°C

L-XBBIB0/1

OGE0/1E-20

TOTAL NEVASTANE

SMARY NA KOMPLEKSOWYM MYDLE WAPNIOWYM
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

TOTAL NEVASTANE
MP 1.5
(ex AXA GR 1)

• Wielofunkcyjny smar EP do łożysk w przemyśle spożywczym.
• Odpowiedni do pras peletujących.

ZALETY

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES
TEMPERATUR
PRACY

• Ochrona przed korozją nawet w obecności wody.
• Wydłużony czas pracy sprzętu.
• Skuteczny w wilgotnym środowisku.

Ca
kompleksowy

1.5

150

-20°C do +150°C

SPECYFIKACJE
REJESTRACJA

ISO 6743-9

DIN 51502

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDIB 1/2

KP1/2N-20

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary
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Smary

SMARY SPECJALNE I AUTOMATYCZNE SMAROWNICZKI
CALORIS / MARSON / SPECIS / AXA / STATERMIC

SMARY SPECJALNE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

SPECYFIKACJE

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

ISO 6743-9

DIN 51502

CALORIS
23

• Smar dostosowany do wysokich temperatur i do niskich prędkości.

• Odporny na kwasy i zasady.

Bentonit

2.5

500

-15°C do +160°C

L-XAEEA 2/3

M2/3P-15

CALORIS
MS 23

• Smar dostosowany do wysokich temperatur, niskich prędkości,
wysokich obciążeń i ryzyka obciążeń udarowych.

• Zawiera 1% MoS2.
• Odporny na kwasy i zasady.

Bentonit

2.5

500

-15°C do +160°C

L-XAEEA 2/3

MF2/3P-15

MARSON
SY 00

• Smar syntetyczny dostosowany do dużych obciążeń.
• Do przekładni ślimakowych, przekładni obudowanych lub ściśle
dopasowanych urządzeń.

• Oparty na bazie olejowej PAG.
• Znaczna redukcja współczynnika tarcia.
• Wydłużony czas pracy sprzętu.

Li

00

145

-35°C do +130°C

L-XCCEB 00

GPGP00K-35

MARSON
SY 2

• Smar syntetyczny dostosowany do dużych obciążeń.
• Do zastosowań w kontakcie z dozownikami ciekłych produktów
naftowych.

• Oparty na bazie olejowej PAG.
• Odporny na wymywanie przez węglowodory.

Li

2

145

-40°C do +120°C

L-XDCEA 2

MPPG2K-40

SPECIS
CU

• Smar zapobiegający zapiekaniu, do zespołów gwintowanych
pracujących w bardzo trudnych warunkach korozyjnych, pary
wodnej, gazów.

• Zawiera dodatek miedzi.
• Zapobiega zapiekaniu.
• Ł atwy demontaż zespołów w wilgotnej atmosferze
lub wilgotnym środowisku.

Bentonit

1

500

-20°C do + 300°C

L-XBGBB 1

MPF1U-20

AXA
GA 3

• Smar do uszczelek autoklawów, reaktorów pod
ciśnieniem lub próżnią, w przemyśle chemicznym lub innym.

• Wydłużony czas pracy sprzętu.
• Wpływa na szczelność sprzętu.
• NSF H1.

Ca

3

69

0°C do +100°C

L-XABGA 3

K3G 0

STATERMIC
XHT

• Specjalny smar na bazie związków fluorowych do
bardzo wysokich temperatur i od średnich do wysokich obciążeń.

• Zredukowany współczynnik tarcia większości skojarzeń
plastikowych i metalowych.
• Wydłużony czas pracy smarowanych zespołów.

Fluor

2

150

-25°C do + 250°C

L-XBGDB 2

KFKP2U-25

STATERMIC
NR

• Specjalny smar na bazie związków fluorowych do wysokich
temperatur, odporny na mocne kwasy, związki halogenowe,
alkohole, utleniacze i promieniowanie.

• Ochrona smarowanych części nawet w obecności kwasów i halogenowanych alkoholi, utleniaczy lub obecności promieniowania.
• N SF H1.

Fluor

2

375

-25°C do + 250°C

L-XBGDB 2

KFKP2U-25

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY

AUTOMATYCZNE SMAROWNICZKI
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
Pakiet startowy

• Jedno punktowa, automatyczna, elektro-mechaniczna
smarowniczka, wielokrotnego użytku.
• Ciśnienie wyciskania smaru 10 bar.

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
WKŁAD ALTIS SH 2

• Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar do szerokiego zakresu temperatur
oraz dużych prędkości obrotowych łożysk silników elektrycznych.
• Specjalnie opracowany do smarowania silników elektrycznych
i wentylatorów przy zastosowaniu automatycznych smarowniczek
TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM.

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
WKŁAD CERAN XM 220

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP.
• Odpowiedni do smarowania przenośników, szyn, łańcuchów
przy zastosowaniu automatycznych smarowniczek
TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM.

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
WKŁAD TOTAL
NEVASTANE XS 80

• Wysokiej jakości syntetyczny smar EP, odpowiedni do dużych
prędkości i szerokiego zakresu temperatur.
• Zalecany do przemysłu spożywczego i/lub do bardzo niskich
temperatur, przy zastosowaniu automatycznych smarowniczek
TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM.

• Zasięg do 2 metrów od punktu smarowania.
• Ustawienie programu smarowania, co 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
• Certyfikacja ATEX.

• Autonomiczne smarowanie w miejscach niedostępnych
lub zespołów, które wymagają częstego smarowania.

SPECYFIKACJE
ISO 6743-9

DIN 51502

Do stosowania z wkładami TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM 240cm3: CERAN XM 220, NEVASTANE XS 80 i ALTIS SH 2.

Poliuretan

2

80

-40°C do +180°C

L-XDFEB 2

KP2R-40

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

220

-30°C do +180°C

LXCFIB1/2

KP1/2R-30

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

80

-55°C do +180°C

L-XEFFB1/2

KP1/2R-55

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s
BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Smary
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Obróbka metali
OBRÓBKA
SKRAWANIEM

39

OBRÓBKA
ELEKTROEROZYJNA

44

TOTAL oferuje wszechstronną gamę cieczy do obróbki metali, która może
zwiększyć konkurencyjność Państwa firmy poprzez kombinację jakości
obróbki z redukcją kosztów produkcyjnych.
Ponad 50 lat praktycznego doświadczenia umożliwiło nam
zoptymalizowanie naszych formulacji.
W rezultacie ciecze zapewniają mniejsze zużycie energii i wydłużenie czasu
pracy narzędzi, równocześnie pomagając zredukować koszty operacyjne.

FORMOWANIE

45

HARTOWANIE

WALCOWANIE

48

OCHRONA
CZASOWA

SMAROWANIE
OBRABIAREK

50

47

49

Oddziaływanie naszych produktów na zdrowie, bezpieczeństwo
i środowisko są piorytetami TOTAL:
- formulacje produktów są zgodne z obowiązującymi przepisami i są
bardziej akceptowalne i wygodne w stosowaniu dla operatorów,
- nasze odpowiednio dostosowane programy szkoleniowe są przewodnikiem
po najlepszych praktykach przy doborze, postępowaniu i konserwacji
naszych cieczy.

Obróbka metali

OBRÓBKA SKRAWANIEM / OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM
Oleje VALONA przeznaczone są do wielu rodzajów obróbki, od niezbyt trudnej
do bardzo wymagających operacji. Gwarantują one wysoki poziom właściwości
eksploatacyjnych będąc zarazem przyjaznym dla środowiska, ponieważ
w ich składzie nie ma związków chloru.
• Bardzo dobre wykończenie powierzchni przy wysokim standardzie zachowania
wymiarów i tolerancji.
• Wydłużony czas pracy narzędzi skrawających.
• Minimalizacja kosztów z powodu mniejszej liczby odrzuconych wyrobów.
• Dogodny sposób stosowania dla operatorów.

VALONA HC jest kompletną gamą olejów obróbczych opartych na bazie olejów
hydrokrakowanych. Dzięki swojej przejrzystej i bezwonnej naturze, nie wpływa
negatywnie na stanowisko pracy. Zaawansowana chemicznie VALONA HC
charakteryzuje się doskonałą lotnością i odpornością termiczną na utlenianie.
Minimalizuje powstawanie mgły olejowej, a co za tym idzie zmniejsza konsumpcję oleju
oraz wydłuża żywotność oleju w porównaniu do produktów konkurencji.
Na poziom właściwości eksploatacyjnych produktów wskazują coraz wyższe liczby
przypisane nazwie poczynając od 1000 do 9000. Wzrastające liczby w nazwie
produktu odzwierciedlają poziom zdolności obróbczych cieczy, od operacji niezbyt
trudnych do bardzo trudnych.

VALONA

OLEJE DO OBRÓBKI TRUDNEJ
PRODUKT

METALE

VALONA
MS 5009 HC
VALONA
MS 5020 HC

Żelazne i nieżelazne

LEPKOŚĆ*

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Precyzyjne toczenie i wiercenie stopów miedzi i aluminium,
stali niskowęglowej i średnio do wysokowęglowej.

• Doskonałe zdolności chłodzące.

9

• Precyzyjne toczenie, frezowanie i rutynowa obróbka stopów
miedzi, aluminium, stali niskowęglowej i średnio
do wysokowęglowej.

• Produkt wielofunkcyjny.

21

SPECYFIKACJE

ISO-L-MHE

VALONA

OLEJE DO OBRÓBKI BARDZO TRUDNEJ
PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIE

VALONA
MS 7009 HC
VALONA
MS 7023 HC

Żelazne i nieżelazne

• Obróbka stali począwszy od stali nierdzewnych, ekstra
węglowych, specjalnych i żaroodpornych.

VALONA
MS 7116 HC

SPECYFIKACJE

10
23

ISO-L-MHE

16
13

Żelazne

VALONA
ST 9037 HC
VALONA
BR 9015 HC

• Wysoka wydajność w wielu różnych aplikacjach, włącznie
z biomedycznymi i aeronautycznymi.

• Rekomendowany do obróbki tytanu.

VALONA
ST 9013 HC
VALONA
ST 9122 HC

LEPKOŚĆ*

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

•G
 łębokie wiercenie, gwintowanie stali, wiercenie,
rozwiercanie stali stopowej i nierdzewnej, frezowanie
obwiedniowe i wiórkowanie, szybkie (VG 13)
i wolne (VG 37) przeciąganie.

• Olej typu Premium do najbardziej wymagających zastosowań.

20

ISO-L-MHF

42
Żelazne

• S zybkie przeciąganie wysoko stopowych stali i wszystkie
trudne operacje.

• Wyjątkowe wykończenie przy operacji przeciągania.

15

ISO-L-MHF

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali

39

Obróbka metali

OBRÓBKA SKRAWANIEM / OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM
VALONA

OLEJE DO SZLIFOWANIA I DOCIERANIA
LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

3
5
8

ISO-L-MHA

•H
 onowanie i superfinishing z silnymi właściwościami myjącymi
zaadaptowanymi do osełki z węglika krzemu lub gładzenia kół
zębatych.

5

ISO-L-MHE

VALONA
seria GR 7000 HC

•O
 peracje szlifowania, jak np. szlifowanie przekładni
(VG 7 lub 12) lub szlifowanie wysokostopowych stali (VG 22).

7
12
22

ISO-L-MHF

VALONA
seria GR 9000 HC

• Szlifowanie żłobień.

18

ISO-L-MHB

LEPKOŚĆ*

SPECIFICATIONS

36

ISO-L-MHB

46

ISO-L-MHB

35

ISO-L-MHE

LEPKOŚĆ*

SPECIFICATIONS

2.4

ISO-L-MHA

PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

VALONA
seria GR 3000 HC

• Honowanie i superfinishing stali wysokowęglowych.

• Ekonomiczny produkt.
• Nieznaczny zapach.
• Półprzezroczysty.
• Niska lotność.

VALONA
seria GR 5000 HC

Żelazne i nieżelazne

• Optymalny do wymagających operacji szlifowania.

VALONA

OLEJE DO MIKROSKRAWANIA
PRODUKT
VALONA
MQL 3036
VALONA
MQL 3046
VALONA
MQL 5035

PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Żelazne i nieżelazne

• Mikro natrysk.
• Szczególnie nadaje się do frezowania, wiercenia,
gwintowania, rozwiercania i piłowania.

• Czystsze maszyny i miejsce pracy.
• Eliminacja kosztów odrzutów produkcyjnych.
• Lepszy proces odzysku wiórów.
• Biodegradowalny.

Żelazne i nieżelazne

• Trudna i bardzo trudna obróbka wysoko węglowej
i bardzo wysoko węglowej stali, stali nierdzewnej,
tytanu i stopów tantalu.

• Zmniejszone zużycie płynu.
• Czyste maszyny i miejsce pracy.
• Eliminacja kosztów odrzutów produkcyjnych.
• Lepszy proces odzysku wiórów.

METALE

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Obróbka szkła.

• Doskonałe wykończenie powierzchni.
• Bardzo płynny produkt. Niskie zużycie.
• Wydłuża czas pracy narzędzi.

CUTTING OILS FOR GLASS

VALONA
GLASSCUT

Szkło

VALONA

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali

40

Obróbka metali

OBRÓBKA SKRAWANIEM / OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM
VALONA

WIELOFUNKCYJNE OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM I SMAROWANIA
PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIE

VALONA
MS 3040 HC
VALONA
MS 5032 HC

Żelazne i nieżelazne

LEPKOŚĆ*

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Smarowanie operacji obróbczych i narzędzi.

VALONA
MS 7046 HC

• Rekomendowany do stali niskowęglowej i automatowej.

40

• Rekomendowany do obróbki kół zębatych.
• DIN 51502 HLPD 32 (właściwości myjące).
• ISO/TR 3498-1986 HG 32

32

• Obróbka skrawaniem wszystkich metali,
w tym stali żaroodpornej i tytanu.
• Zalecane do operacji gwintowania.

46

SPECYFIKACJE

ISO-L-MHE

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

Obróbka metali

OBRÓBKA SKRAWANIEM / WODNE CIECZE OBRÓBCZE (EMULSJE)
TOTAL oferuje szeroką gamę wodnych cieczy obróbczych: makroemulsji LACTUCA,
mikroemulsji SPIRIT i cieczy syntetycznych VULSOL.
Skład emulsji gwarantuje właściwości eksploatacyjne odpowiednie dla każdego typu
metalu i do każdego stopnia trudności operacyjnej:

• Silne właściwości przeciwzużyciowe.
• Zwiększone właściwości antykorozyjne.
• Odporność na namnażanie się mikroorganizmów.
• Poprawione właściwości antypienne.

LACTUCA

MAKROEMULSJE
PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LACTUCA
LT 3000

Żelazne i nieżelazne

• Klasyczna obróbka.

• Ekonomiczna formuła.
• Nie plami metali zawierających miedź.

LACTUCA
WBA 5400

Żelazne i nieżelazne

• Obróbka klasyczna i trudna.

• Nie plami metali zawierających miedź.
• Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre
wymagania względem bezpieczeństwa (HSE).

LACTUCA
WBF 9400

Żelazne i nieżelazne

• Obróbka klasyczna i trudna.

• Dedykowany do trudnej obróbki.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali

HSE

SPECYFIKACJE
ISO-L-MAA

Nie zawiera amin.

ISO-L MAF
ISO-L MAF
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Obróbka metali

OBRÓBKA SKRAWANIEM / WODNE CIECZE OBRÓBCZE (EMULSJE)
SPIRIT

MIKROEMULSJE – CZĘŚCIOWO SYNTETYCZNE
PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

SPIRIT
3000

Żelazne

• Szlifowanie i klasyczna obróbka metali miękkich.

• Ekonomiczna formuła.
• Szczególnie dedykowany do obróbki żeliwa.
• Czystość maszyny dzięki działaniu detergentów.

ISO-L-MAE

SPIRIT
5000

Żelazne i nieżelazne

• Szlifowanie i klasyczna obróbka.

• Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze).

ISO-L-MAF

SPIRIT
WBA 5600

Żelazne i nieżelazne

• Klasyczna obróbka.

• Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze).
• Nie plami metali zawierających miedź.
• Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre
wymagania względem bezpieczeństwa (HSE).

SPIRIT
WBF 7200

Żelazne i nieżelazne

• Klasyczna i trudna obróbka.

• Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze).
• Dedykowany do trudnej obróbki.

Nie zawiera amin.

SPECYFIKACJE

ISO-L-MAF

ISO-L-MAF

VULSOL

ROZPUSZCZALNE CIECZE SYNTETYCZNE
PRODUCT

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

VULSOL
MSF 5200

Żelazne i nieżelazne

• Szlifowanie.

• Produkt transparentny - łatwiejsze warunki obróbki.
• Szczególnie dedykowany do operacji szlifowania.

ISO-L-MAG

VULSOL
MSF 7200

Żelazne i nieżelazne

• Klasyczna obróbka i szlifowanie.

• Produkt transparentny - łatwiejsze warunki obróbki.
• Produkt wielofunkcyjny.

ISO-L-MAH

VULSOL
WBF 7219

Żelazne i nieżelazne

• Trudna obróbka i szlifowanie.

• Produkt transparentny - łatwiejsze warunki obróbki.
• Produkt wielofunkcyjny.
• Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre
wymagania względem bezpieczeństwa (HSE).

ISO-L-MAH

VULSOL
GLASSCUT

Szkła optyczne i plastikowe

• Klasyczna obróbka i szlifowanie.

• Produkt transparentny - łatwiejsze warunki obróbki.
• Produkt wielofunkcyjny.

ISO-L-MAH

GRANITCUT

MAKROEMULSJE DO PIŁOWANIA TWARDYCH MATERIAŁÓW
PRODUCT
GRANITCUT
5000

SPECYFIKACJE

METALS

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzie

• Stworzony do piłowania ceramiki, granitu za pomocą
diamentowej tarczy, drutu i kabla oraz pobierania próbek
rdzeniowych z bloków granitowych.

• Stopień zużycia: 2%.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

20

ISO-L-MAB

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali

42

OBRÓBKA METALI

OBRÓBKA SKRAWANIEM
Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie
eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, zgodnie z zaleceniem technicznego doradcy,
dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

SERADE

DODATKI USZLACHETNIAJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI
PRODUKT

METALE

ZASTOSOWANIA

SERADE
AFM EMULSION

Żelazne i nieżelazne

• Antypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT.

SERADE
AFM SYNTHETIC

Żelazne i nieżelazne

• Antypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do VULSOL.

SERADE
WQ PLUS

Żelazne i nieżelazne

• J akość wody: pozwala uniknąć pienienia spowodowanego zbyt miękką wodą. Uwaga,
czas pracy tego dodatku jest ograniczony.

• Zwiększa twardość wody.

SERADE
WQ MINUS

Żelazne i nieżelazne

• Jakość wody: pozwala uniknąć powstawania twardych, białych osadów ze zbyt twardej wody.

• Zmniejsza twardość wody.

SERADE
WQ BUFFER

Żelazne i nieżelazne

• Jakość wody: zapobiega spadkowi pH.

• Zwiększa pH, poprawiając tym samym właściwości antykorozyjne i stabilność biologiczną produktu.

SERADE
ACR FERROUS

Żelazne

• Antykorozja: zapobiega korozji części żelaznych.

• Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali żelaznych.

SERADE
ACR NON FERROUS

Nieżelazne

• Antykorozja: zapobiega korozji części nieżelaznych.

• Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali nieżelaznych.

SERADE
AW EMULSION

Żelazne i nieżelazne

• Przeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych.
Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT.

SERADE
AW SYNTHETIC

Żelazne i nieżelazne

• Przeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych.
Zalecany tylko do VULSOL.

SERADE
STAB EMULSION

Żelazne i nieżelazne

• S tabilizator emulsji: zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT, w przypadku ostrego zanieczyszczenia
smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce).

• Stabilizuje emulsję przez optymalizację dyspersji wodno-olejowej.

SERADE
STAB SYNTHETIC

Żelazne i nieżelazne

• S tabilizator roztworu: zalecany tylko do VULSOL, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami
i olejami (często powodowane przez oleje obce).

• Poprawia separację oleju od wody (rozbija emulsje, które mogłyby powstać).

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

• Redukuje pianę powstającą podczas pracy (wysokie ciśnienie natryskowe,
ciągły przepływ cieczy w maszynie, itp.).

•D
 odatek przeciwzużyciowy stosowany do wydłużenia czasu pracy narzędzi i uzyskania lepszego
wykończenia powierzchni obrabianych elementów.

Obróbka metali

43

Obróbka metali

OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA
Gama DIEL są to produkty szczególnie dobrze dostosowane do obróbki
elektroerozyjnej.
• Wąski zakres destylacji.
• Brak związków aromatycznych.
• Wysoka temperatura zapłonu.
• Doskonała odporność na utlenianie.

Ciecze do obróbki elektroerozyjnej DIEL spełniają wymagania Europejskich Dyrektyw
dotyczących emisji VOC (lotne związki organiczne). Stosowanie tych produktów
przyczynia się do ciągłego doskonalenia inicjatyw w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa
i środowiska (HSE).

DIEL

OLEJE OBIEGOWE
PRODUKT

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

DIEL
MS 5000

• Prace przygotowawcze i wykończenie częściowe.

• Płynny produkt.
• Biodegradowalny.

DIEL
MS 7000

• Wykończenie częściowe i wykończenie kompleksowych form i precyzyjnych wymiarów.

DIEL
MS 9000

• Wykończenie kompleksowych form i precyzyjnych wymiarów.

• Bardzo płynny produkt, ułatwiający eliminację cząstek metali.
• Spełniają standard NADCAP (DMP66).
• Biodegradowalny.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

3,9

ISO-L-MHA

2,35

ISO-L-MHA

1,75

ISO-L-MHA

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali
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Obróbka metali

FORMOWANIE / OLEJE DO FORMOWANIA
Gama MARTOL jest przeznaczona do smarowania w operacjach formowania na
zimno metali żelaznych i nieżelaznych: tłoczenia, formowania, wykrawania, ciągnienia,
ciągnienia drutu zależnie od zastosowanych produktów. Mając na uwadze zdrowie
użytkowników i ochronę środowiska, proponujemy gamę produktów bezchlorowych.
Właściwości produktów dotyczące higieny, zdrowia i środowiska (HSE) są wymienione
w tablicach.

Oleje MARTOL gwarantują bardzo wysoki poziom właściwości smarnych, na czym
zyskuje wydajność produkcji:
• Bardzo dobre wykończenie powierzchni tłoczonych elementów.
• Redukcja przestojów na konserwację.
• Dobre właściwości antykorozyjne.
• Łatwe do usunięcia.

MARTOL

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO ŚREDNICH I TRUDNYCH OPERACJI, BEZ CHLORU
PRODUKT
MARTOL
AL

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Nieżelazne

• Głębokie ciągnienie, ciągnienie drutu i rur.

• Dopasowany do aluminium.
• Do -30% czasu odtłuszczania.

HSE
Nie zawiera
chloru.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

20
60
150

ISO-L-MHF

MARTOL

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJI, BEZ CHLORU
PRODUKT
MARTOL
EP CF

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

Wszystkie żelazne i aluminium

•D
 o wszystkich trudnych operacji: głębokie ciągnienie,
ciągnienie prętów, spęczanie na zimno.

• Bardzo dobre właściwości EP dla najtrudniejszych operacji.
• Duży zakres lepkości do tworzenia wszystkich rodzajów
kształtów i wszystkich grubości blach.

Nie zawiera
chloru.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

5
65
100
235
405

ISO-L-MHF

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

79
180

ISO-L-MHF

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

MARTOL

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJI, FORMULACJA Z CHLOREM
PRODUKT
MARTOL
EP

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

Wszystkie żelazne i aluminium

• Do wszystkich trudnych operacji na twardej i nierdzewnej stali.

• Długołańcuchowe chlorowane parafiny, nie rakotwórcze.
Zgodne z dyrektywą UE 67/ 548, w przeciwieństwie
do innych dostępnych na rynku.

Chlorowany.

MARTOL

OLEJE DO FORMOWANIA METALI - PRODUKTY KLASY SPOŻYWCZEJ
PRODUKT
MARTOL
FMO CF

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

Aluminium

• Produkcja opakowań na żywność.

• Opracowany na bazie estrów. Zarejestrowany w NSF 3H.
Odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

15
75
235

MARTOL

OLEJE DO FORMOWANIA METALI - PRODUKTY SYNTETYCZNE - BEZ OLEJU MINERALNEGO
PRODUKT
MARTOL
SPIROLL SE

METALE

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

Stal, tytan, stal nierdzewna, inconel

• Wykonywanie śrub przez deformację: tłoczenie gwintu.

• Zwiększona żywotność narzędzi.
• Doskonała jakość wykonania gwintu.
• Nie zawiera grafitu – utrzymanie miejsca pracy w czystości.

Bez olejów
mineralnych.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

68
100

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali
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Obróbka metali

FORMOWANIE / OLEJE DO FORMOWANIA
MARTOL

PRODUKTY ODPAROWUJĄCE
PRODUKT

METALE

MARTOL
EV 10 CF
MARTOL
EV 40 CF

Żelazne i nieżelazne

MARTOL
EV 45

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Lekkie operacje wykrawania i tłoczenia.
• Do grubości od 0,2 do 0,5 mm.

• Bezwonny.
• Doskonałej jakości film.

• Cięcie stalowych i aluminiowych taśm. Trudniejsze tłoczenie.
• Do grubości < 1 mm.

• Bezbarwny i bezwonny.
• Formulacja uszlachetniona do bardziej trudnego tłoczenia.

• Trudniejsze wykrawanie, tłoczenie.
• Odpowiedni do stali nierdzewnej.
• Do grubości < 1 mm.

• Niska pozostałość.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

Nie zawiera:
chloru, siarki.

2,2 w 20°C

ISO-L-MHB

Nie zawiera: chloru.

2,05 w 20°C

ISO-L-MHC

Chlorowany.

2,8 w 20°C

ISO-L-MHF

HSE

MARTOL
LVG 15 CF

Nieżelazne

• Dokładne tłoczenie, wykrawanie.
• Do grubości < 0,3 mm.

• Nie plami aluminium.
• Eliminacja pozostałości przez wygrzewanie.
• Doskonałe rozprowadzanie się filmu.
• Bezwonny.

Nie zawiera: chloru,
siarki, związków
aromatycznych.

2,1 w 20°C

ISO-L-MHB

MARTOL
LVG 25 CF

Żelazne i nieżelazne

• Średnie i trudne tłoczenie, wykrawanie.
• Do grubości < 2 mm.

• Nie plami aluminium.
• Eliminacja pozostałości przez wygrzewanie.
• Doskonałe rozprowadzanie się filmu.
• Bezwonny.

Nie zawiera chloru.

2,3 w 20°C

ISO-L-MHF

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

MARTOL

PRODUKTY ODPAROWUJĄCE BEZ VOC (LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH)
PRODUKT

METALE

MARTOL
EV 10 AQ

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Proste operacje formowania na cienkich arkuszach.

• Produkt niezawierający VOC o wysokiej temperaturze
zapłonu dla zapewnienia lepszej jakości powietrza
i poprawienia bezpieczeństwa w zakładzie.

• P roste operacje formowania na cienkich arkuszach,
wymaga wygrzewania w celu odtłuszczenia.

• Produkt niezawierający VOC o wysokiej temperaturze zapłonu
dla zapewnienia lepszej jakości powietrza i poprawienia
bezpieczeństwa w zakładzie.
• Szczególnie polecany do formowania części później
poddawanych lutowaniu.

Aluminium, stal i stal nierdzewna
MARTOL
LVG 25 AQ

HSE

3,8 do 20°C
Nie zawiera VOC.
Nie zawiera
chloru.

4,5 do 20°C

MARTOL

EMULSJE OLEJOWE DO ODKSZTAŁCANIA
PRODUKT

METALE

MARTOL
SOLUBLE ST

Stale samochodowe, twarde stale
oraz stopy aluminium

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

HSE

• Wytłaczanie matrycowe.
• Cięcie.

• Pozwala na dostosowanie smarności do wymaganego
poziomu.
• Uproszczenie procesów smarowania w zakładzie.
• Dobre właściwości eksploatacyjne z twardą wodą.
• Pełna kompatybilność ze stalami pokrytymi cynkiem.
• Zapobiega osadzaniu białej rdzy.

Nie zawiera chloru,
formaldehydu.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

50

ISO-L-MAD

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali
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Obróbka metali

FORMOWANIE / OLEJE DO FORMOWANIA
FINAROL

PRELUBES (OLEJE OCHRONNO SMARUJĄCE)
PRODUCT
FINAROL
B 5746

NATURA FILMU

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzie

• Ochrona i procesy odkształcania od średnich do ciężkich
blach stalowych pokrytych cynkiem.

• Wielofunkcyjny produkt, opracowany do przemysłu
samochodowego i stalowego.

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

9,75

ISO-L-RC

Obróbka metali

HARTOWANIE / OLEJE DO HARTOWANIA
Oleje do hartowania DRASTA spełniają wszystkie wymagania obróbki termicznej dla każdego
typu instalacji. Zestawione z wyselekcjonowanych olejów bazowych pod kątem ich wyjątkowej
odporności na utlenianie, są one efektywnym sposobem w aspekcie kosztów, poprawienia
mechanicznych właściwości komponentów.

DRASTA

OLEJE DO HARTOWANIA NA ZIMNO
PRODUKT

TYP OBRÓBKI

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

DRASTA
C 1022

Hartowanie na zimno

• Hartownie stali o dobrej hartowności.
• Hartowanie stali węglowych lub stali węglo azotowanych.

DRASTA
C 5022

Hartowanie częściowo przyspieszone na zimno

• Hartowanie stali o średniej do dobrej hartowności.

DRASTA
C 7025

Szybkie hartowanie na zimno

• Hartowanie stali o niskiej hartowności i wysokim początku
przemiany martenzytycznej (Ms).

DRASTA
C 9022

Hartowanie częściowo na zimno

• Hartowanie stali o niskiej hartowności i wysokim początku
przemiany martenzytycznej (Ms).

• Hydrokrakowane oleje bazowe z wysoką odpornością
na utlenianie i wysoką temperaturą zapłonu.
• Brak oznaczenia H304.
• Mniej substancji węglowych i pozostałości.

V MAX
SZYBKOŚĆ CHŁODZENIA

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

53°C/s w 527°C

22

ISO-L-UHB

86°C/s w 574°C

22

ISO-L-UHA

102°C/s w 653°C

25

ISO-L-UHA

113°C/s w 585°C

22

ISO-L-UHA

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali

47

Obróbka metali

WALCOWANIE / OLEJE DO WALCOWANIA ALUMINIUM
Gama LUBRILAM jest przeznaczona do walcowania na zimno aluminium i ma
zastosowanie w wielu aplikacjach od prac wstępnych do operacji wykończeniowych.
Oleje LUBRILAM spełniają specyfikacje międzynarodowe i są charakteryzowane przez:
• Zdolność do przenoszenia obciążeń.
• Zakres destylacji dostosowany do wymagań.

• Wysoką odporność na utlenianie.
• Dobrą rozpuszczalność dodatków.
• Nie plami aluminium.
• Brak aromatycznych związków, ma to wpływ na ochronę środowiska
i zdrowie użytkowników.

LUBRILAM

OLEJE BAZOWE DO WALCOWANIA
ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

LUBRILAM
S 20 L

• Baza walcownicza do dublowania folii.

• Zapobiega sklejaniu się taśm.
• Nieznaczny zapach.

1,4 w 40°C

LUBRILAM
S 23 L

•B
 aza walcownicza do operacji częściowego wykończenia
i wykończenia ostatecznego.

• Zdolność do przenoszenia obciążeń.

2,7 w 40°C

LUBRILAM
S 31 L

•B
 aza walcownicza wąsko frakcyjna do operacji
częściowego wykończenia i wykończenia ostatecznego.

• Niskie straty na odparowanie.
• Oszczędność energii na wyżarzanie.

2,85 w 20°C
1,95 w 40°C

• Baza walcownicza do wstępnych operacji.

• Zdolność do przenoszenia obciążeń, nieznaczny zapach.
• Bardzo dobra stabilność termiczna i UV.

3,6 w 20°C
2,4 w 40°C

LUBRILAM
S 55 L

• Baza walcownicza do wstępnych operacji.

• Zdolność do przenoszenia obciążeń, nieznaczny zapach.
• Bardzo dobra stabilność termiczna i UV.
• Wydłużony czas pracy oleju walcowniczego.

7 w 20°C
4,1 w 40°C

LUBRILAM
S 60 L

• Baza walcownicza do wstępnych operacji.

• Zdolność do przenoszenia obciążeń, nieznaczny zapach.
• Bardzo dobra stabilność termiczna i UV.

11,0 w 20°C
6,0 w 40°C

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

• Koncentrat dodatków eksploatacyjnych typu alkoholowego
poprawiających smarność bazy walcowniczej.

• Dobrze się rozpuszcza.
• Łatwy w stosowaniu. INS H1

7,7 w 20°C

• K oncentrat dodatków eksploatacyjnych typu estrowego
poprawiających gładkość filmu bazy walcowniczej.

• Dobrze się rozpuszcza.
• Łatwy w stosowaniu. INS H1

2,3 w 40°C

• K oncentrat inhibitora utleniania pozwalający na wydłużenie
czasu pracy oleju walcowniczego w eksploatacji.

• Dobrze się rozpuszcza.
• Łatwy w stosowaniu. INS H1

2,7 w 40°C

METALE

ZASTOSOWANIA

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

LUBRILAM CLEANER

Aluminium

• Olej do oczyszczania powietrza.

• Odporność na utlenianie.
• Zdolność do odzyskiwania rozpuszczalnika.

30,6 w 40°C

Systemy AIRPURE

LUBRILAM CLEANER
H1

Aluminium

• Olej do oczyszczania powietrza.

• Odporność na utlenianie.
• Zdolność do odzyskiwania rozpuszczalnika.
• Odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością.

29,8 w 40°C

Systemy AIRPURE
Spełnia wymagania: FDA CFR 178.3570
Rejestracja NSF H1

PRODUKT

METALE

LUBRILAM
S 40 L

Aluminium

METALE

LUBRILAM
C3
LUBRILAM
C6

Aluminium

LUBRILAM
C10

SPECYFIKACJE

Spełnia wymagania:
FDA CFR 178.3910 FDA 21 CFR 178.3570

LUBRILAM

OLEJE PŁUCZKOWE
PRODUKT

Spełnia wymagania:
FDA CFR 178.3910

LUBRILAM

KONCENTRATY DODATKÓW
PRODUKT

SPECYFIKACJE

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali
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Obróbka metali

OCHRONA CZASOWA
Oleje OSYRIS są przeznaczone do ochrony części przed ryzykiem korozji podczas
składowania i transportu. Można je nakładać na wszystkie metale żelazne, od żeliwa
do stali stopowych. Wszystkie produkty OSYRIS można nanosić natryskowo
lub przy użyciu pędzla.

Można je usuwać przy zastosowaniu rozpuszczalników i alkalicznych
środków myjących.
• Trwałość w czasie: ochrona międzyoperacyjna z usuwaniem wody
lub długotrwała ochrona.
• Natura i grubość filmu: olejowy, woskowy lub rozpuszczalnikowy.

OSYRIS

OLEJE DO OCHRONY CZASOWEJ
PRODUKT

RODZAJ FILMU

OSYRIS
Y 1000

CZAS OCHRONY

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

SPECYFIKACJE

< 6 miesięcy

• Łatwe usuwanie.

ISO-L-RC

6 do 8 miesięcy

• Wzmocnione właściwości ochronne.

ISO-L-RD

Oleisty

OSYRIS
Y 4000
OSYRIS
DWX 3000

Woskowy

6 do 8 miesięcy

• Szybko schnący.
• Łatwo usuwalny film.

ISO-L-REE

OSYRIS
DWY 4000

Woskowy

6 do 8 miesięcy

• Wysoka temperatura zapłonu ogranicza ryzyko pożaru.

ISO-L-REE

OSYRIS
DWY 6000

Woskowy

8 do 12 miesięcy

• Wysoka temperatura zapłonu ogranicza ryzyko pożaru.

ISO-L-REE

OSYRIS
X 9100

Lakier

> 18 miesięcy

• Produkt wysokiej jakości.

ISO-L-RF

OSYRIS
DWL 3550

Oleisty po odparowaniu rozpuszczalnika

6 do 8 miesięcy

• Zupełny brak zapachu rozpuszczalnika.

ISO-L-REE

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali
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Obróbka metali

SMAROWANIE OBRABIAREK
Gama DROSERA jest przeznaczona do smarowania obrabiarek.
Dostępnych jest wiele klas lepkościowych, co pozwala na smarowanie różnorodnych
zespołów mechanicznych:
• Bardzo wysoko obrotowe wrzeciona (klasa 2)
i wysoko obrotowe wrzeciona (klasy 5 do 22).
• Układy hydrauliczne (klasy 32 do 46).
• Prowadnice poziome i pionowe (klasy 68 do 220).

Oleje DROSERA oferują następujące korzyści:
• Wielofunkcyjność.
• Bardzo dobre właściwości EP.
• Doskonałe właściwości przeciw drganiom ciernym (stick- slip).
• Niski współczynnik tarcia.

DROSERA

OLEJE OBIEGOWE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

DROSERA
MS

DROSERA
HXE 68

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

• Wielofunkcyjna gama do wszystkich zespołów obrabiarek zależnie od lepkości
środka smarnego: hydraulika, prowadnice, przekładnie, wrzeciona,
skrzynie posuwowe i przekładniowe.

• Środki smarne do prowadnic włącznie z okładzinami z żywic syntetycznych,
skrzynie posuwowe i przekładniowe.

DROSERA
HXE 220

LEPKOŚĆ *

SPECYFIKACJE

2 do 220

Zależnie od lepkości:
ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22
• ISO 6743-4: HG 32-46
•ISO 6743-13: GA 68-100-150-220
• DIN 51502: CGLP 46-68-100-150-220
Cincinnati-Milacron:
P-65, P-62, P-47, P-50, P-53, P-45

• Kompatybilny z cieczami obróbczymi, włącznie z cieczami na bazie wodnej.
• Bardzo dobra adhezyjność.

68

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

• Kompatybilny z cieczami obróbczymi nawet typu wodnego.
• Bardzo dobra adhezyjność.

220

ISO 6743-13: GB 220 • DIN 51502: CGLP 220
• AFNOR E 60203 G 220
Cincinnati-Milacron: P-50

• Szeroka gama zastosowań.

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Obróbka metali

50

Lotnictwo
OLEJE DO SILNIKÓW
TŁOKOWYCH

52

OLEJE
PRZEKŁADNIOWE

53

PŁYN HYDRAULICZNY

53

ŚRODEK SMARNY
DO KONSERWACJI
SILNIKÓW

53

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Lotnictwo

51
10

Lotnictwo
AERO

OLEJE DO SILNIKÓW TŁOKOWYCH
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

KLASA SAE

AERO
80

SPECYFIKACJE

40

AERO
100

• Czyste oleje mineralne do smarowania silników tłokowych pracujących w typowych warunkach.
• Smarowanie samolotów zabytkowych (samoloty bojowe z I i II wojny światowej).

50

AERO
120

60

AERO
D 80

40

AERO
D 100

•B
 ezpopiołowe, dyspersyjne, jednosezonowe oleje mineralne do smarowania silników tłokowych
w trudnych i bardzo trudnych warunkach.

AERO
D 120

50

SAE J 1966 • AIR 3560 • FAA AD 80-04-03
• Continental motors SIL 16-2, M-0

SAE J 1899 • AIR 3560 • FAA AD 80-04-03

SAE J 1899 • AIR 3570

60

AERO
XPD 80

40
•N
 owa generacja bezpopiołowych, dyspersyjnych, jednosezonowych olejów mineralnych, ze specjalnie wzmocnionymi
właściwościami przeciwzużyciowymi i antykorozyjnymi, przeznaczonych do wysokiej jakości
lotniczych silników tłokowych.
•O
 leje te zawierają dodatki przeciwzużyciowe podobne do TEXTRON Lycoming LW 16702.

AERO
XPD 100
AERO
XPD 120
AERO
DM 15W-50
AERO
DM 20W-60

BIODEGRADOWALNE

•B
 ezpopiołowe, dyspergujące, wielosezonowe oleje do smarowania silników tłokowych pracujących w ciężkich
i bardzo trudnych warunkach.
•M
 oże być stosowany przez cały rok, w każdym klimacie.
•O
 leje te zawierają dodatek przeciwzużyciowy podobny do TEXTRON Lycoming LW 16702.

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C,
SB 446E, SB 471B • Continental motors SIL 16-2, M-0
50
60

SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C,
SB 446E, SB 471B

15W-50

SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C,
SB 446E, SB 471B • Continental motors SIL 16-2, M-0

20W-60

SAE J 1899 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B

Lotnictwo

52
10

Lotnictwo
AEROGEAR

OLEJE PRZEKŁADNIOWE
PRODUKT

ZASTOSOWANIE

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

AEROGEAR
823

• Olej mineralny do mocno obciążonych skrzyń przekładniowych, takich jak skrzynie przekładniowe w śmigłowcach.

66

FRANCJA: DCSEA 255/A • US: MIL-PRF-6086E (medium grade)
• UK: DEF STAN 91-112/1
•Joint Service Designation: OEP-70 • Kod NATO: O-155
• Aprobata AIRBUS HELICOPTERS

AEROGEAR
1032

•O
 lej mineralny do mocno obciążonych skrzyń biegów, takich jak najnowsza generacja skrzyń przekładniowych
w śmigłowcach Eurocopter.

60

US: MIL-PRF-6086E (medium grade) • UK: DTD 581 C grade OEP-70
• Joint Service Designation: OEP-70 • Kod NATO: O-155
• Aprobata AIRBUS HELICOPTERS ECS 2199

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

14

FRANCJA: DCSEA 415/A (H-520) • US: MIL-PRF-5606H
• UK: DEF STAN 91-48/1, standard grade
• Joint Service Designation: OM-18 • Kod NATO: H-520

LEPKOŚĆ*

SPECYFIKACJE

AEROHYDRAULIC

PŁYN HYDRAULICZNY
PRODUKT

ZASTOSOWANIE

AEROHYDRAULIC
520

• S ystem hydrauliczny pracujący przy:
- wysokim ciśnieniu,
- niskich i ekstremalnie niskich temperaturach.

AEROPROTECTIVE

ŚRODEK SMARNY DO KONSERWACJI SILNIKÓW
PRODUKT

ZASTOSOWANIE

AEROPROTECTIVE
219

FRANCJA: AIR 1503/B type A • UK: DEF STAN 91-40/2
• Joint Service Designation: PX-27 • Kod NATO: C-615

• Olej mineralny do wewnętrznej konserwacji silników tłokowych.

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s

Powyższa lista produktów nie jest wyczerpująca. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej
o syntetycznych olejach do silników turbinowych, płynach hydraulicznych i smarach.

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Lotnictwo

53
10

Od ponad 50 lat produkty TOTAL NEVASTANE
i nasi eksperci wspierają przemysł spożywczy
w jego technicznym rozwoju.
Nasze produkty i fabryki są certyfikowane
zgodnie z ISO 21469 gwarantując najwyższy
poziom bezpieczeństwa, ochrony oraz jakości.
Używając produktów TOTAL NEVASTANE
otrzymacie Państwo najwyższą niezawodność
oraz trwałość przy jednoczesnym zaspokojeniu
wymagań dotyczących wydajności sprzętu
podczas pracy.

55 OLEJE
56 SMARY
57 AEROZOLE
57 PRODUKTY SPECJALNE

Produkty TOTAL NEVASTANE to gama specjalnie dedykowana dla przemysłu
przetwórstwa spożywczego i związanych z nim procesów takich jak pakowanie.
Znajdują one również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
Produkty TOTAL NEVASTANE są zarejestrowane w programie NSF H1.
Zastosowanie ich jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu higieny

zgodnie z HACCP. Jako produkty o wysokiej wydajności zapewniają ochronę sprzętu
i wydłużoną żywotność przy równoczesnej ochronie łańcucha produkcyjnego. Wiele
produktów TOTAL NEVASTANE jest produkowanych w certyfikowanych fabrykach
ISO 21469. Jest to dodatkowy dowód na to, że TOTAL stosuje najwyższe standardy
higieny do produkcji środków smarnych NSF H1.

TOTAL NEVASTANE

OLEJE
PRODUKT

TYP

ZASTOSOWANIE

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI

ISO VG

SPECYFIKACJE

22 do 68

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-4 HM • KOSHER • HALAL

32 do 100

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-4 HV • KOSHER • HALAL

100 do 1 000

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-6 CKD • KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
AW

Biały mineralny

• Układy hydrauliczne.
• Smarowanie mgłą olejową.

• Bardzo dobra ochrona sprzętu przed zużyciem i korozją.
• Wydłużony okres pracy sprzętu.
• Mieszalny z olejami mineralnymi.

TOTAL NEVASTANE
SH

Syntetyczny (PAO)

• Kompresory powietrza.
• Pompy próżniowe.
•U
 kłady hydrauliczne, w szczególności
te pracujące w niskich temperaturach.

• Szeroki zakres temperatur.
• Bardzo wysoki poziom ochrony sprzętu.
• Znacząco wydłużone okresy między wymianami oleju.
• Wysoki wskaźnik lepkości.

TOTAL NEVASTANE
EP

Półsyntetyczny

• Przekładnie.
• Ł ożyska ślizgowe i rolkowe.
• Ł ańcuchy i przenośniki taśmowe.

• Bardzo dobra ochrona przy wysokich obciążeniach.
• Dostosowany do szerokiej gamy zastosowań.

TOTAL NEVASTANE
XSH

Syntetyczny (PAO)

• Przekładnie.
• Ł ożyska ślizgowe i rolkowe.
• Ł ańcuchy i przenośniki taśmowe.
• Prowadnice.

• Szeroki zakres temperatur.
• Niskie temperatury rozruchu.
• Doskonała ochrona sprzętu.
• Znacząco wydłużone okresy między wymianami oleju.
• Duże obciążenia.

150 do 460

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-6 CKD • KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
SY

Syntetyczny (PAG)

• Ł ańcuchy w piecach z bardzo wysokimi
temperaturami.
• S przęt do butelkowania.
• P rzekładnie ślimakowe.

• Bardzo dobra stabilność termiczna.
• Wysokie obciążenia.
• Znacząco wydłużone okresy między wymianami oleju.
• Wzmocnione właściwości EP.

220 do 460

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
CHAIN OIL XT

Syntetyczny (Estry)

• Przenośniki taśmowe.
• Łańcuchy pieców.
• Mechanizmy przemysłowe pracujące
w bardzo wysokich temperaturach.

• Bardzo dobra stabilność termiczna.
• Niska lotność.
• Bardzo dobre właściwości smarne.
• Bardzo dobre właściwości adhezyjne.

220

NSF H1 • KOSHER • HALAL

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

TOTAL NEVASTANE
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TOTAL NEVASTANE

SMARY KOMPLEKSOWE GLINOWE
PRODUKT

ZASTOSOWANIA

ZALETY

ZAGĘSZCZACZ

TOTAL NEVASTANE
XMF 00
TOTAL NEVASTANE
XMF 0
TOTAL NEVASTANE
XMF 1

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES
TEMPERATUR
PRACY

SPECYFIKACJE
REJESTRACJA

00
• Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany
do wysokich i średnich prędkości w przemyśle spożywczym.
• Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość.
• Sprzęt do zgniatania.

• Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych.
• Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność
na wodę.

Al
kompleksowy

TOTAL NEVASTANE
XMF 2

0
120

-20°C do +150°C

1

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

2

TOTAL NEVASTANE
2 PLUS

• Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do przemysłu
spożywczego, gdzie wymagana jest wysoka adhezyjność.
• Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość.
• Sprzęt do zgniatania.

• Doskonała adhezyjność.
• Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność
na wodę.

Al
kompleksowy

2

150

-20°C do +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

TOTAL NEVASTANE
HD2T

• Wielofunkcyjny lepki smar dostosowany do przemysłu
spożywczego, do kontaktu z wodą.
• Nadaje się do łożysk obciążonych, butelkowania oraz sprzętu
do zgniatania.

• Zawiera dodatki PTFE.
• Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych.
• Doskonała odporność na wymywanie wodą.
• Doskonała ochrona przeciwzużyciowa.
• Niski współczynnik tarcia.

Al
kompleksowy

2

150

-20°C do +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

ZASTOSOWANIA

ZALETY

TOTAL NEVASTANE
XS 80

• Wysokiej jakości syntetyczny smar EP, odpowiedni
do dużych prędkości i bardzo niskich temperatur
z zastosowaniem w przemyśle spożywczym.
• Łożyska w niskich temperaturach.
• Sterylizatory, tunele mrożące.

TOTAL NEVASTANE
XS 220

• Wysokiej jakości wielofunkcyjny syntetyczny smar EP
z zastosowaniem w przemyśle spożywczym w szerokim
zakresie temperatur.
• Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami.

TOTALNEVASTANE
XS 320

• Wysokiej jakości syntetyczny smar EP z zastosowaniem
w przemyśle spożywczym przy dużym obciążeniu.
• Zalecany do maszyn peletujących.
• Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami.

TOTAL NEVASTANE
MP 1.5
(ex AXA GR 1)

• Wielofunkcyjny smar EP do łożysk w przemyśle spożywczym.
• Odpowiedni do pras peletujących.

DIN 51502

L-XBDFA00

K00N-20

L-XBDFA0

K0N-20

L-FXBDFB1

KP1N-20

L-XBDFB2

KP2N-20

L-XBDFB2

KP2N-20

TOTAL NEVASTANE

SMARY KOMPLEKSOWE SULFONIANU WAPNIA
PRODUKT

ISO 6743-9

• Odpowiedni do bardzo niskich temperatur.
• Doskonała odporność na wodę.
• Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów.
• Zredukowane zużycie energii.

• Ochrona przed korozją nawet w obecności wody.
• Wydłużony czas pracy sprzętu.
• Skuteczny w wilgotnym środowisku.

ZAGĘSZCZACZ

KLASA
NLGI

LEPKOŚĆ
OLEJU*

ZAKRES
TEMPERATUR
PRACY

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

80

Kompleksowy
sulfonian Ca

1.5

Kompleksowy
sulfonian Ca

Ca
kompleksowy

SPECYFIKACJE
REJESTRACJA

ISO 6743-9

DIN 51502

-55°C do +180°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

220

-40°C do +180°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XDDIB 1/2

KP1/2R-40

1.5

320

-40°C do +180°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XDFFB 1/2

KP1/2R-40

1.5

150

-20°C do +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDIB 1/2

KP1/2N-20

*Typowa lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C w mm2/s
Dostępne w kartridżach Lube-Shuttle

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

TOTAL NEVASTANE
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TOTAL NEVASTANE

AEROZOLE
PRODUKT

TYP

ZASTOSOWANIE

ZALETY

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

SPECYFIKACJE

• Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych.
• Odporny na wodę, parę wodną oraz atmosferę słabych
kwasów i zasad.
• Kompatybilny z większością elastomerów i plastików.

-20°C do +150°C

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
LUBE AEROSOL

Wielofunkcyjny przezroczysty olej adhezyjny

•M
 ałe maszyny wymagające smarowania
prawie codziennie.
• P rzenośniki i szyny.
•M
 aszyny pakujące.
• Ł ożyska ślizgowe i rolkowe.

TOTAL NEVASTANE
GREASE AEROSOL

Wodoodporny smar, Al. kompleksowy

• Łożyska, haki, sprężyny, łańcuchy,
szyny i narzędzia.

• Doskonała odporność na wodę i parę.
• Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych.
• Odporny na detergenty.

-20°C do +150°C

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
SILICONE SAFEGARD

Wielofunkcyjny olej silikonowy

• Małe maszyny i łańcuchy pracujące
w bardzo wysokich temperaturach.
• Łańcuchy w piecu.
• Taśmy i szyny.

• Bardzo szeroki zakres temperatur pracy.
• Właściwości izolacyjne, przeciwrdzewne i przeciwkorozyjne.
• Spray bez gazu (technologia Safegard) dla ochrony środowiska.

-40°C do +200°C

NSF H1 • KOSHER

ZASTOSOWANIE

ZALETY

TOTAL NEVASTANE

PRODUKTY SPECJALNE
PRODUKT

TYP

ISO VG

SPECYFIKACJE

9.5

NSF H1
• KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
FLUSH OIL

Nisko lepka ciecz do mycia i płukania

• Mycie lub płukanie hydrauliki, reduktorów,
łańcuchów i innych zespołów ruchomych.

• Usuwa osady i zanieczyszczenia.
• Bardzo dobry rozpuszczalnik.
• Idealny przy przejściu ze standardowego środka smarnego
na środek NSF H1 (poza PAG i MPG).

TOTAL NEVASTANE
SDO

Olej rozpuszczający cukier

• Rozpuszcza cukier odłożony na urządzeniach
podczas produkcji i w strefach pakowania.
• Stosowanie w postaci czystej lub rozcieńczonej.

• Doskonały do rozpuszczania cukru odłożonego na zespołach
maszyn.
• Redukcja kosztów konserwacji i przestojów.

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
ANTIFREEZE

Płyn chłodniczy na bazie MPG

•U
 kłady chłodnicze, włącznie z produkcją napojów,
lodów i obróbką mrożonej żywności.

• Specjalna ochrona stopów i zespołów metalowych przed korozją.

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
HTF

Olej mineralny biały

• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Wiele procesów produkcyjnych w przemyśle rolno
spożywczym: łaźnie wodne, autoklawy, reaktory,
piece, prasy i formy.

• Temperatura procesu <+310°C
(+330°C w filmie olejowym).

BIODEGRADOWALNE

H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością

3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

32

TOTAL NEVASTANE

NSF H1
• ISO 21469 • ISO 6743-12 L -QC
KOSHER • HALAL
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Usługi

ANAC INDUS

Analizy oleju służą do przewidywania i zdiagnozowania
nieprawidłowości w łańcuchu produkcyjnym. Stan oleju
jest jednym z kluczowych wskaźników dotyczących
stanu danego urządzenia. Z powodu jakości i precyzji
analiz ANAC INDUS uzyskuje się wymierne korzyści
w zakresie zwiększania wydajności oraz zmniejszania
kosztów konserwacji oraz kosztów smarowania:
• Monitorowanie stanu urządzeń oraz stanu środka
smarnego bez utraty produktywności z powodu
nieplanowanej naprawy i przestojów.
• Wykrywanie anomalii: przedwczesne zużycie części
maszyn, zanieczyszczenia (woda, mieszanina
składników, zanieczyszczenia stałe, pyły, ….).
• Optymalizacja wykorzystania środków smarnych
poprzez maksymalizowanie czasu między
wymianami oleju.
SZYBKI I BEZPIECZNY DOSTĘP DO TWOICH
ANALIZ OLEJU
Strona internetowa analiz ANAC oferuje indywidualny
i bezpieczny dostęp do wyników Twoich analiz oleju:
• Możliwość obejrzenia wyników natychmiast po
zakończeniu analizy.
• Dostęp do historii diagnostyki umożliwia
zidentyfikowanie zmian w wydajności lub stanie
maszyny.
• Bezpośredni transfer wyników wraz z komentarzami
do oprogramowania TIG 6, w celu skutecznego
zaplanowania czynności konserwacyjnych.

INDYWIDUALNA DIAGNOZA TWOJEGO
OLEJU
• ANAC INDUS: zestawy analiz odpowiednio
dostosowane do różnych typów olejów
przemysłowych:
- CLASSIC: ogólna analiza olejów przemysłowych,
w tym: hydraulicznych, przekładniowych
i sprężarkowych.
- TURBINE: oleje do turbin.
- FRIGO: oleje do sprężarek chłodniczych.
- TRANSFO: oleje transformatorowe.
- CALO: oleje przenoszące ciepło.
- TREMPE: oleje hartownicze.
• ANAC: analizy szczegółowe:
- ANAC EXPERT: dogłębny, spersonalizowany
system diagnostyczny dla silników, skrzyń biegów
oraz innych elementów układu napędowego.
- ANAC COOLANT: diagnostyka cieczy
chłodzących.
- ANAC GAS: dogłębny system diagnostyczny
służący do monitorowania zachowania
oraz zużycia środka smarnego jak również
monitorujący zużycie mechaniczne
przemysłowych silników gazowych.
• Opcjonalne analizy powiązane z ANAC INDUS:
- VI: określenie wskaźnika lepkości.
- OPTIC: analiza mikroskopowa definiująca naturę
oraz względny rozmiar cząstek stałych.
- AIR: oznaczenie ilości wydzielanej piany
(skłonność do pienienia) oraz uwalnianego
powietrza.
- LNF Partic: zliczanie cząstek w celu określenia
klasy zanieczyszczeń.
• Analiza rozpuszczalnych chłodziw
- SOLUBLE CHECK

SZKOLENIA
Program szkoleniowy zapoznawczy oraz doszkalający
mający na celu przedstawienie jak prawidłowo stosować
środki smarne.
Konkurencyjność, bezpieczeństwo instalacji, zdrowie
ludzkie oraz szacunek do środowiska to główne
wyzwania dla wszystkich branż przemysłu.
Środki smarne grają główną role we wszystkich
gałęziach przemysłu. Gdy są odpowiednio
wykorzystywane, przyczyniają się do zwiększenia
wydajności oraz zapewniają długie użytkowanie
narzędzi produkcyjnych, zapewniają ochronę sprzętu,
zdrowia pracowników oraz środowiska.
Z tego powodu TOTAL oferuje szkolenia dla
użytkowników na temat środków smarnych, które są
odpowiednio dobrane do każdego sektora przemysłu.
Tematy: wykorzystanie przemysłowych środków
smarnych, bezpieczeństwo oraz środowisko
• kontrola oraz identyfikacja… oznacza
lepsze smarowanie
• wiedza oraz zrozumienie… oznacza
zmniejszenie ryzyka
• wdrażanie i wybór… oznacza
ograniczanie zagrożeń dla środowiska naturalnego

POMOC TECHNICZNA

Najnowsza generacja oprogramowania TOTAL TIG 6.
TIG 6 został opracowany w oparciu o doświadczenie naszych inżynierów, którzy są w codziennym kontakcie z operatorami
odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu. Obejmuje to ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie środków smarnych.

Pr zemys łowe środki smarne nie osiągną swoich
maksymalnych możliwości jeżeli nie będą odpowiednio
d o p a s owa n e d o a p l i k a c j i, z a a p l i kowa n e, u ż y te
i monitorowane.

TIG 6 jest łatwy do nauczenia i prosty w użyciu. Korzystanie z TIG 6 jest możliwe już po krótkiej sesji szkoleniowej dla
pracowników.

Nasi doradcy techniczni zapewniają wsparcie dotyczące
środków smarnych oraz wszelkich usług związanych ze
smarowaniem tak, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać
wszystkie właściwości stosowanych środków smarnych.

Program

wydajnego zarządzania
konserwacją i smarowaniem
Planowanie nakładu pracy.
Przypisywanie zleceń do operatorów.
 Śledzenie historii operacji.
 Kontrolowanie działań nieplanowanych.
 Kontrola krytycznych punktów dla programów
kontroli jakości i bezpieczeństwa.



Analiza

Zintegrowane

Rejestrowanie koszty środków smarnych,
produktów konserwacyjnych oraz robocizny.
 Raport eksportowany do Excela.

dokumentami

• audyty smarownicze
• szkolenia personelu
•d
 obór środków
smarnych
• badania terenowe
• analizy oleju

zarządzanie

kosztów konserwacji


Produkty: karty danych technicznych
oraz bezpieczeństwa.
Dokumenty: procedury wewnętrzne,
instrukcje, przewodniki konserwacji.
 Dokumenty zewnętrzne: standardy,
przepisy prawne.
 Dane dostawców.




Fukcjonalność

• podejście TCO (Total
Cost of Ownership)
• inspekcja termograficzna
• inspekcja przekładni
otwartych

Dostosowana
konfiguracja
oprogramowania

Integracja danych po studium wykonalności.
Jednoczesne zarządzanie kilkoma planami konserwacji.
Udostępnianie danych w sieci.
 Konfigurowanie prawa dostępu/uprawnienia.




dostęp 2

dostęp 3

OPerator

Konsultacje

INSPEKCJA TERMOGRAFICZNA
Minimalizacja niedoskonałości oraz maksymalizacja
dostępności sprzętu to główne cele dla menadżerów
utrzymania ruchu oraz ich zespołów.
Termograficzna inspekcja poz wala monitorować
maszyny i urządzenia podczas pracy oraz zidentyfikować
nieprawidłowe wzorce termiczne.
Punkty gorące mogą być spowodowane niedoskonałym
smarowaniem, co może doprowadzić do przedwczesnego
zużycia lub awarii sprzętu.
Działania zapobiegawcze i naprawcze mogą być
zaplanowane bez konieczności przerwania procesu
produkcyjnego, zmniejszając tym samym ryzyko powikłań,
optymalizując dostępność sprzętu oraz redukując koszty
utrzymania ruchu.

Zaplanowane
smarowania
Aktualizacje

Zarządzenie

analizami olejów
podczas eksploatacji
Pobieranie próbek oleju.
Bezpośredni import wyników analiz
wykonanych przez nasze laboratoria
do TIG 6.
 Archiwizacja fizycznych oraz chemicznych
parametrów, diagnostyk oraz komentarzy.
 Graficzne monitorowanie każdej
zmierzonej właściwości.

dostęp 1
Administrator

Kalkulacja operacji
i konserwacji
Sprawdzenie




Monitorowanie

Konsultowanie programu
smarowania, historii,
operacji, analiz etc.
Wydruki

zapasów olejów i części




Prognoza i monitorowanie zużycia
smarów i części zamiennych.
Zarządzanie zamówieniami
i dostawami.

Usługi
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TORILIS...............................................................................................................23
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VULSOL...............................................................................................................42

GLACELF...............................................................................................................7

WT.........................................................................................................................7
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Załącznik

DANE TECHNICZNE

MAGAZYNOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, ŚRODOWISKO

POMIAR LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA

W międzynarodowym układzie miar, lepkość kinematyczna jest wyrażana w mm2 na sekundę.

1 - P rodukty magazynować w miejscach niedostępnych dla mrozu.

ISO VG
Międzynarodowa klasyfikacja ISO VG klasyfikuje oleje według ich lepkości.
Klasyfikacja ISO VG odpowiada umownej medianie (średniej) lepkości kinematycznej z określonego przedziału w mm2/s w 40°C.
KLASYFIKACJA ISO ŚRODKÓW SMARNYCH W FUNKCJI ICH LEPKOŚCI
(ISO 3448)

Klasa
lepkości
ISO

Średnia
lepkość
kinematyczna
w 40°C
(mm2/s)

Zakres lepkości kinematycznej
w 40° C (mm2/s)

Minimum

Maksimum

KLASY NLGI

2-B
 eczki i opakowania typu keg składować na boku z obydwoma otworami w pozycji horyzontalnej (na godzinie 9 i 15), aby zapobiec
wysychaniu uszczelek i zasysaniu powietrza.
3-O
 pakowania składować na bloczkach izolujących od podłoża. Raz na rok należy je przewracać na drugi bok, celem zwilżenia nie
zanurzonych ścian.

Klasa NLGI (National Lubricating Grease Institute
– Krajowy Instytut Smarów Plastycznych) wyraża
konsystencję smarów.
Klasyfikacja bazuje na „penetracji po ugniataniu” w 25°C.
Klasa NLGI

UWAGA: oleje emulgujące - temperatura składowania od +5° do +40°C.

Penetracja po
ugniataniu w 25°C
(1/10mm)

4 - J eśli kroków 1 i 2 nie można wdrożyć, beczki składować w pozycji pionowej, z otworami spustowymi skierowanymi do dołu (w dnie).
NIE NALEŻY NIGDY SKŁADOWAĆ OPAKOWAŃ W POZYCJI PIONOWEJ Z OTWORAMI SPUSTOWYMI
ZNAJDUJACYMI SIĘ NA GÓRZE I NA ZEWNĄTRZ..
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
5 - P ostępować zgodnie z systemem FIFO (first in, first out): Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.

ISO VG 2

2,2

1,98

2,42

000

445 - 475

ISO VG 3

3,2

2,88

3,52

00

400 - 430

ISO VG 5

4,6

4,14

5,06

0

355 - 385

ISO VG 7

6,8

6,12

7,48

1

310 - 340

ISO VG 10

10

9

11

2

265 - 295

ISO VG 15

15

13,5

16,5

3

220 - 250

ISO VG 22

22

19,8

24,2

Jednakże należy składować je z dala od:

ISO VG 32

32

28,8

35,2

• Substancji utleniających, korozyjnych lub łatwopalnych: chloru, tlenu, kwasów, zasad, rozpuszczalników, itd.

ISO VG 46

46

41,4

50,6

ISO VG 68

68

61,2

74,8

ISO VG 100

100

90

110

ISO VG 150

150

135

165

ISO VG 220

220

198

242

ISO VG 320

320

288

352

ISO VG 460

460

414

506

• F ZG: Forschung für ZahnradGetriebe. Metoda oceny
właściwości EP środków smarnych, norma ISO 14635.

SKRÓTY
• HACCP: “Hazard Analysis and Critical Control Point”
– System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.
Analiza ryzyka i metoda krytycznych punktów kontrolnych
w przemyśle rolno-spożywczym.
• HSE: Zdrowie, Bezpieczeństwo, Ochrona Środowiska.

ISO VG 680

680

612

748

• PAG: Glikole polialkilenowe.

ISO VG 1000

1000

900

1100

• PAO: Polialfaolefiny.

ISO VG 1500

1500

1350

1650

• POE: Estry poliolowe.

ISO VG 2200

2200

1980

2420

ISO VG 3200

3200

2880

3520

• TOST: Turbine Oil Stability Test - Test stabilności oleju
turbinowego, norma ASTM D943.

6 - Z anotować datę otwarcia na opakowaniu.
7 - Wytrzeć powierzchnię otaczającą otwory spustowe.
8 - P o każdym pobraniu produktu zamykać opakowanie.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Praktycznie wszystkie środki smarne są niepalne w warunkach otoczenia.

• Gorących powierzchni lub punktów zapłonu.
• Kontaktów elektrycznych.
Aby uzyskać dostęp do kart charakterystyk produktu należy wejść na stronę: www.quickfds.com
ŚRODOWISKO
Miejsca składowania muszą mieć możliwość łatwego odzysku (pompowanie, absorpcja) w sytuacji przypadkowego wycieku, aby uniknąć
zrzutu do środowiska naturalnego.
Zalecany jest zbiornik lub pomieszczenie magazynowe, a nawet bywa obowiązkowy, zależnie od obowiązujących przepisów.
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Dzięki lokalnemu wsparciu technicznemu zapewniamy
wysoki poziom usług w celu optymalizacji Państwa
kosztów.

Dzięki naszej produkcji, łańcuchowi dostaw i sieci
sprzedaży jesteśmy obecni w ponad 150 krajach
dostarczając pełną gamę środków smarnych.

Referencje & OEMs
TOTAL Lubricants współpracuje
z producentami sprzętu w celu stworzenia
produktów najwyższej technologii dla optymalnej
wydajności i ochrony Państwa parku
maszynowego.

dobrych
powodów,
aby wybrać
TOTAL
Jakość i środowisko
Certyfikat ISO 9001 dla TOTAL Lubricants jest
gwarancją długoterminowego zaangażowania

Innowacje & Badania
TOTAL inwestuje w biotechnologię, by znaleźć
odpowiednie komponenty do zwiększenia
efektywności energetycznej poprzez formulacje
stworzone w naszych centrach badawczych.

6/2016 TOTAL Lubrifiants SA 552 006 454 RCS Nanterre- France. Design : MANITOBA.

Wsparcie i partnerstwo

Główny gracz

w uzyskiwanie najwyższej jakości. Od początkowej
fazy projektu nasz dział R&D pracuje nad rozwojem
produktów minimalizujących ryzyko
toksyczności i oddziaływania na środowisko
naturalne.

www.total.com.pl
Karty Charakterystyk dostępne na stronie: www.quickfds.com

LUBRICANTS

