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OKS 390 / OKS 391  
Cutting Oil for all Metals 
 

 

   

Apraksts  

Griešanas eļļa lubricēšanai un griešanas instrumentu dzesēšanai metālapstrādē, kas nemiksējās ar ūdeni.   

 
Pielietojums 

§ Griešanas instrumentu lubricēšanai melnajiem un 
krāsainajiem metāliem, piemēram, urbjot, griežot,
šujot utt.

 

 

Pielietojuma nozares  

§ Metālapstrāde 

§ Darbnīcas  

§ Montāža  

 

 

 

Priekšrocības un ieguvumi 

§ Samazina berzi un nepieciešamo spēku 

§ Nodrošina stabilu slodzi pie lielākiem griešanasn
ātrumiem 

§ Nodrošina optimālu griešanas virsmu 

§ Pagarina instrumentu kalpošanu  

§ Nebojā iekārtu pārklājumus  

§ Nesatur hloru, smagos metālus  

§ Zema tendence veidot eļļas miglu 

§ OKS 390 ir piemērots OKS Airspray 
sistēmai 

§ Pieejams aerosola versijā OKS 391  

 

  
 

 

 

 

 

 

Lietošanas norādes 

Uzklāt pietiekamā daudzumā uz instrumenta vai apstrādes punkta ar otu, tecinot, vai kanniņu. Uzsmidzināt 
pietiekami aerosolu. Pēc lietošanas pārpalikumus var noņemt ar OKS 2610/OKS 2611 tīrītājiem. Uzmanību:
pārbaudīt saderību ar krāsainajiem metāliem.
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Tehniskie Dati  

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Bāzes eļļa 

Tips        Minerāleļļa 

Viskozitāte DIN 51 562-1 40°C mm²/s 22 

Viskozitātes klase DIN 51 519 DIN 51 562-1, 40°C ISO VG klase 22 

Degšanas punkts DIN ISO 2592 > 79 °C > 175 

Specifiskie dati  

Blīvums  DIN EN ISO 3838 20°C g/ml 0.87 

Krāsa        dzeltens  

Iepakojums 

§ 250 ml pudele                

§ 5 l kanna                  

§ 25 l kanna                 

§ 200 l muca                  

§ 400 ml aerosols (OKS 391)    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. 
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi 
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā 
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, 
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu 
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.
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