
Produktprogram
Spray 



Vores højkvalitet 
sprays er designet 
til at opnå lang, 
sikker, og problem-
fri drift af mange 
forskellige applika-
tioner.

ANTICORIT DFG
SPRAY
Rustopløsende spray som 
er korrosionsinhiberende 
og har gode smørende 
egenskaber. Et effektivt 
smøremiddel til låse, 
hængsler, bladfjedre, 
værktøj, led, kugle for
bindelser osv. 

RENOLIT CA-LZ SPRAY
Universalfedt til smøring 
af vanskeligt tilgængelige 
flader. Produktet er 
stærkt vedhæftende, 
penetrerende og vandfast 
og kan modstå høje 
belastninger. Anbefales  
til smøring af glideflader, 
hvor påføring med spray 
er praktisk, f.eks. bolte, 
kæder og chassisover
flader.

CEPLATTYN 300
Anbefales til smøring af 
åbne gear, tandstænger, 
kæder osv., hvor påføring 
med spray er praktisk. 
Produktet er vedhæften
de, penetrerende og 
vandfast. For at modstå 
ekstra høje belastninger 
forstærkes produktet  
med grafit, hvilket giver  
et sort produkt. 

RIVOLTA A.C.S.
Bremserenser baseret på 
acetone, som fordamper 
ekstremt hurtigt. 
Produktet er specielt 
designet til effektiv 
affedtning og fjernelse 
af gamle lim & olieslam
rester fra metaloverflader.

RIVOLTA K.S.P. 312
Rustbeskyttende spray, 
der danner en voksagtig 
overflade. Produktet er 
egnet til udendørs 
opbevaring under tag,  
i 6 –12 måneder eller 
langtidsopbevaring 
indendørs.

RIVOLTA S.F.R.
Rengøringsspray til 
fjernelse af plastikrester 
og olie fra metalover
flader. Påvirker ikke 
metaller.

RIVOLTA S.K.D. 16 N
God penetreringsevne  
i kæder & tråd. Bruges 
som forbehandling, inden 
brug af Rivolta S.K.D. 
2000. 

RIVOLTA S.K.D. 170 
Sikker penetrering af  
smørefilm til indersiden  
af kæder & kabler.

RIVOLTA S.K.D. 240 
Fuldt syntetisk kædespray 
med unik høj temperatur 
egenskaber. Produktet 
anvendes f.eks til køre og 
tran sportkæder i varme 
områder som tørreovne, 
træindustrien og embal
lageindustrien.
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RIVOLTA A.C.S. 3
Bremserenser baseret  
på acetone, som fordam
per langsommere end 
A.C.S. Produktet er 
ekstremt effektivt til 
affedtning og fjernelse af 
gamle lim & olieslamre
ster fra metaloverflader.

RIVOLTA B.F.C.
Skumbaseret renser  
til alle typer af materialer. 
Produktet er specielt 
velegnet til lodrette  
flader. NSF A1 listet.

RIVOLTA S.B.C.
Hurtigvirkende affedt
ningsspray, der ikke 
efterlader rester af 
produktet. Det er NSFA1 
listet og er derfor egnet 
som affedtningsmiddel  
til fødevare og medicinal
industrien.

RIVOLTA K.S.P. 305
Rustbeskyttelsesspray 
specielt tilpasset til 
mellemlang og lang 
beskyttelse af værktøj til 
plaststøbningsindustrien. 
Den unikke formel gør at 
det ikke trænger ind i 
værktøjet og kan derfor 
nemt fjernes med en klud, 
inden montering. 

RIVOLTA S.K.D. 2000 
Fuldt syntetisk smøre
middel til ydersiden af 
løfte og transportkæder, 
tungt lastede kæder og 
kæder der er og udsat  
for hårdt vejr, f.eks 
slusekæder. Produktet 
giver en kraftig smørefilm 
med ekstremt god 
vedhæftning.

RIVOLTA S.K.S. 48
Fuldsyntetisk skæreolie 
med EPadditiver til hård 
bearbejdning og til de 
hårdeste materialer.

RIVOLTA S.L.X. Top
Unik rengøringsspray til 
elektriske komponenter. 
Fjerner effektivt olieagtig 
og fedtet smuds, som kan 
føre til forstyrrelser i 
elektriske og elektro niske 
kredsløb. OBS! Ingen 
spænding på kredsløb ved 
rengøring!

RIVOLTA T.R.S. Plus 
Spray S
Fuldsyntetisk “krybeolie”, 
der tørrer fugt bort og 
smører sammenrustede 
mekaniske detaljer.
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Fødevaregodkendte 
produkter, med 
optimeret tilpas-
ning og høj per-
formance i deres 
respektive anven-
delsesområder

CASSIDA FLUID DCE 15  
SPRAY
Syntetisk, direkte kontaktolie 
til fødevareforarbejdningsan
vendelser i levneds og 
nydelsesmiddelindustrien.
Anvendelse: Slipmiddel til 
brug på grillriste, brødforme, 
skæremaskiner, udbenings
borde, skærebrætter og 
andre hårde flader for at 
forhindre fødevarer i at 
klæbe under forarbejdning. 
Stansning og dybstansning  
af aluminiumsfolier til 
fødevareemballering.



CASSIDA CHAIN OIL 320  
SPRAY
Fuldsyntetiske, meget højtyden
de kædeolier. Særdeles mod
standsdygtige overfor afslyng
ning og udvaskning. 
Fremragende slid og korrosions
beskyttelse. Anvendelse: 
Smøring af driv og transport
kæder i fødevareindustrien. 

CASSIDA CHAIN OIL LT 
SPRAY
Fuldsyntetisk, højtydende 
antislid kædeolie, egnet til en 
lang række temperaturer, 
herunder forhold under 0 grader. 
Anvendelse: Transportmekanis
mer inden i fødevarefrysere, 
såsom spiralfrysere. Glide og 
antifriktionslejer.

CASSIDA FLUID FL 5  
SPRAY
Fuldsyntetisk, gennemtrængen
de olie med fremragende 
krybe og gennemtrængnings
egenskaber. Smører og beskytter 
mod korrosion. Har en neutral 
lugt og smag. Anvendelse: 
Gennemtrængningsolie til brug  
i fødevaregodkendt udstyr. Kan 
bruges til afmontering af skruer, 
låsemøtrikker og andre kompo
nenter. 

CASSIDA FLUID CP  
SPRAY
Fuldsyntetisk korrosionsbeskyt
tende olie, der er nem at 
håndtere, med fremragende 
ydeevne i forarbejdningen af 
føde og drikkevarer og 
emballageindustrien. Lægger  
en tynd, meget effektiv film. 
Anvendelse: Beskyttelse af 
maskiner under forsendelse  
og distribuering. Til tandhjuls
kassehuse, tandhjul, tætninger, 
drivaksler, måleværktøjer, 
præcisionsværktøjer osv.

CASSIDA GREASE GTS 
SPRAY
Specialiseret, calciumsulfo
natkompleks smørefedt med 
syntetisk basisvæske. Fremragen
de egenskaber til meget højt 
tryk, antislid og korrosionsfore
byggelse. Anvendelse: Til brug 
på lejer på elektriske motorer, 
pumper, transportører, blandere, 
tandhjulsenheder og lejer ved 
middel til høj hastighed, der 
drives ved op til 170 °C.

CASSIDA FM GREASE DC 
SPRAY
Smørefedt af hvid mineralolie,  
til universalbrug, egnet til 
anvendelser med både direkte 
og tilfældig fødevarekontakt. 
Anvendelse: Til brug som 
slipmiddel på grillriste, brødfor
me, skæremaskiner, udbenings
borde, skærebrætter og andre 
hårde flader ved direkte 
fødevarekontakt. Smøring og 
beskyttelse af forseglinger, 
føringer, lejer og klinger,  
som drives i fødevaremiljøer, 
farmaceutiske miljøer.”

CASSIDA SILICONE FLUID 
SPRAY 
Silikonebaseret, fuldsyntetisk 
universalolie. Termisk stabilitet 
på op til 250 °C. Fremragende 
klæbeegenskaber forhindrer 
afslyngning og udvaskning af 
både koldt og varmt vand. 
Fortrænger hurtigt vand. 
Anvendelse: Til smøring af 
transportører, små lejer ved 
langsom hastighed og tappunk
ter i udstyr i fødevareindustrien.

CASSIDA PTFE DRY  
SPRAY
Syntetisk universalt smøremiddel 
til PTFE og vedligeholdelse. 
Anvendelse: Til brug på bånd, 
kurveskiver, kabler, transportø
rer, glideskinner, samlinger, 
tapper, lifte, skiver, skruedele, 
bolte, rullelejer, haner, ventiler 
og mange andre bevægelige 
dele. Til smøring og beskyttelse 
af forseglinger og føringer,  
som drives i fødevaremiljøer, 
farmaceutiske miljøer.

CASSIDA FLUID DCE 15  
SPRAY
Syntetisk, direkte kontaktolie 
til fødevareforarbejdningsan
vendelser i levneds og 
nydelsesmiddelindustrien.
Anvendelse: Slipmiddel til 
brug på grillriste, brødforme, 
skæremaskiner, udbenings
borde, skærebrætter og 
andre hårde flader for at 
forhindre fødevarer i at 
klæbe under forarbejdning. 
Stansning og dybstansning  
af aluminiumsfolier til 
fødevareemballering.



 

Udgående produkt Erstatningsprodukt

CHAINWAY SPRAY 400 ml RIVOLTA S.K.D. 170 400 ml

GREASEWAY CAH 92 SPRAY 400 ml RENOLIT CA-LZ 400 ml

GREASEWAY LICAX 90 SPRAY 410 ml CEPLATTYN 300 SPRAY* 400 ml

MEDICWAY 68 SPRAY 400 ml CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY 400 ml

MOIST-AWAY SPRAY 300 ml RIVOLTA T.R.S. Plus Spray S 400 ml

NOVAWAY CHAIN SPRAY 300 ml CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY 400 ml

RUST-AWAY SPRAY 300 ml ANTCORIT DFG 400 ml

Konverteringstabel spray

* For at modstå ekstra høje belastninger forstærkes produktet med grafit, hvilket giver et sort produkt.
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Innovative smøremidler og
erfarne applikationsingeniører
Før du udskifter et smøremiddel, bør du kontakte en ekspert, om den
aktuelle applikation. På den måde sikres, at det bedste smøremiddel
vælges. Vores erfarne salgs- og applikationsingeniører hjælper dig 
meget gerne med råd og vejledning, om valg- og anvendelse af de 
bedste produkter.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS 
Tuborg Boulevard 12, 3  
2900 Hellerup

Kundeservice 
Tlf: 32 46 3000 
bestil@fuchs-oil.com   
fuchs.com/dk


