


SETRAL® - Odborník na maziva 
Již více než 45 let vyvíjí SETRAL speciální maziva v úzké 
spolupráci se zákazníky a partnery z celého světa. 

Představujeme se - Více než 45 let firma Setral vyvíjí a vyrábí speciální vysoce účinné maziva a také 

chemicko-technické produkty k údržbě. Velkou důležitost firma vidí ve výzkumu a vývoji, vědecké a 

průmyslové spolupráci a v soustavném vylepšování svých výrobků a procesů. Díky tomu je Setral inovativní 

a spolehlivý partner.

Kvalita - Své myšlenky a činy vždy opíráme o potřeby našich zákazníků. Toto sdělení ohledně kvality určuje 

naši firemní filozofii. Setral neusiluje pouze o nejvyšší standardy kvality, chce také nabízet rychlé dodání  

a zohledňovat zvláštní požadavky.

Řešení na míru - Setral nabízí speciální maziva a přípravky k údržbě pro skoro každé odvětví po celém 

světě. Naši odborníci na tribologii a specialisté z výzkumu a vývoje mají rozsáhlé znalosti a poskytují našim 

zákazníkům komplexní poradenství při hledání optimálního řešení.
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VLASTNOST MINERÁLNÍ OLEJ PAO ESTER PG SILIKON PFPE

Viskozita - chování při 
teplotě -- + + ++ ++ +

Kluzkost a zatížitelnost - - + ++ -- +

Odolnost vůči stárnutí -- + + + ++ ++

Ochrana před korozí ++ ++ - + + +

Tepelná stálost -- + + + ++ ++

Schopnost separovat vodu - + + -- + ++

Nestálost/ztráta 
odpařením -- + ++ + + ++

MINERÁLNÍ 
OLEJ

PAO ESTER PG SILIKON PFPE

METYL FENYL

Minerální olej ++ ++ + - - + -

PAO ++ ++ + - - - -

Ester + + ++ + - + -

PG - - + ++ - - -

Silikon Metyl - - - - ++ + -

Fenyl + - + - + ++ -

PFPE - - - - - - ++

Charakteristické vlastnosti základních olejů

Mísitelnost základních olejů

Teorie

Klíč:    ++ mísitelné    + omezeně mísitelné    - nemísitelné

Klíč:    PAO = Polyalfaolefin, PG = Polyglykol, PFPE = Perfluorovaný Polyéter
++ Velmi dobrá  + dobrá  - střední  -- mírná

Te
or

ie
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Mísitelnost zahušťovadel

Teorie

Klíč k piktogramům

 KOVOVÁ ZAHUŠŤOVADLA      KOMPLEXNÍ ZAHUŠŤOVADLA   ANORGANICKÉ/ORGANICKÉ 

Al Ca Li Na Al Ba Ca Li Na Ben-
tonite

Poly-
urea

PTFE

 KO
VO

VÁ
 ZA

HU
ŠŤ

OV
AD

LA

Al ++ + + + ++ + + + + + + ++

Ca + ++ + + - + + + + + + ++

Li + + ++ - - + + ++ - - + ++

Na + + - ++ - ++ + + + + + ++

KO
M

PL
EX

NÍ
 ZA

HU
ŠŤ

OV
AD

LA

Al ++ - - - ++ ++ + ++ + - + ++

Ba + + + ++ ++ ++ + + + + + ++

Ca + + + + + + ++ ++ + - ++ ++

Li + + ++ - ++ + + ++ + + + ++

Na + + + + + + + + ++ - + ++

AN
OR

GA
NI

CK
É/

OR
GA

NI
CK

É Bentonite + + - + - + - + - ++ + ++

Polyurea + + + + + + ++ + + + ++ ++

PTFE ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

VYSOKO TEPLOTNÍ

NÍZKO TEPLOTNÍ

VYSOKOTLAKÉ

VYSOKORYCHLOSTNÍ

VODĚ/MÉDIÍM ODOLNÉ

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
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Skupiny vysoce účinných maziv  
a přípravků k údržbě 

Tuhá maziva jsou ve formě prášku. Tvoří jednu složku maziva pro zlepšení mazání  

za kritických podmínek. Používají se např. v pastách, disperzích, olejích. Používají se také při 

výrobě bezazbestových povlaků brzd či spojek nebo v plastech jako je PA 6.6.

Pasty jsou maziva s vysokým obsahem tuhých maziv. Mnohé se používají proti zadření při 

montáži šroubovaných spojů. Pasty jsou velmi vhodné k použití při teplotách až do +1200°C 

u pomalu běžných valivých či kluzných ložisek či jiných pomalu se pohybujících kluzných 

ploch při extrémně vysokém zatížení. Setral také nabízí speciální pasty jako jsou tekuté pasty 

pro mazání řetězů nebo směsi pro chladiče.

Tuky jsou oleje se zahušťovadly.  Využívají se v mnoha aplikacích a za různých podmínek.  

V závislosti na složení se maziva navrhují do rozsahu teplot od -75 do +310°C (při maximech 

do +330°C), vysokých či nízkých rychlostech a zátěžích, v prostředí s nečistotami či do vlhka. 

Zahušťovadlo udržuje strukturu maziva a uvolňuje základní olej při tření a mechanické zátěži.

Suché mazání poskytuje mazání pomocí tenkého povlaku.  Mazivo je dodáváno v tekutém 

stavu, takže se snadno nanáší. Rozpouštědlo se po nanesení vypaří. Nanášené povlaky 

jsou vhodné pro velmi široký rozsah teplot od -200 do +450 °C, pro mazání ve vakuu či při 

vysokém zatížení. Některé z nich jsou vhodné k ochraně hubice pro svařování a jiné vytváří 

kluznou vrstvu například pro lineární vedení (na loži stroje), šroubech, matic či pantů.

Aerosoly samotné je lze považovat za typ balení. Umožňují snadné použití a manipulaci  

s mazivy, čističi a antikorozními prostředky. Setral nabízí aerosolové produkty v celém svém 

sortimentu dodávaných produktů.

Složení
█ 30-70% základní olej   
█ 30-60% tuhé maziva          
█ 0-10% aditiva

Složení
█ 5-20% tuhé maziva          
█ 10-80% rozpouštědla a pojiva            
█  1-15% aditiva  

a případně tuhé maziva

Složení
█ 100% prášek/tuhé látky   

Složení
█ 40-60% hnací plyn  
█ 50-60% aktivní látka

Složení
různé olejové směsi, 

aditiva a rozpouštědla 

podle použití

Složení
█ 5-20% tuhé maziva           
█ 10-80% rozpouštědla a pojiva            
█ 1-5% aditiva

Te
or

ie

Složení
█ 90-100% olej  
█ 0-10% aditiva, 

rozpouštědla a tuhé maziva
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Oleje do vysokých teplot a speciální oleje jsou oleje různé viskozity doplněné 

aditivy. Setral nabízí vysoce účinné oleje pro širokou škálu použití, jako například pro 

řetězy, převodovky, lana, kompresory, hydrauliku a mnoho dalších. Poskytujeme také 

speciální produkty pro všechny typy náročných prostředí, jako jsou vysoké teploty, prašné 

prostředí či vliv vody. V této skupině jsou také prostředky pro krátkodobou a dlouhodobou 

ochranu proti korozi.

Kapaliny pro obrábění se používají při obráběcích nebo tvářecích procesech. 

Setral nabízí různé s vodou mísitelné i nemísitelné kapaliny pro tvářecí a obráběcí 

operace, jako jsou lisování, tažení, dírkování, vrtání a řezání závitů různých železných 

a neželezných kovů. Poskytujeme také obráběcí kapaliny, které splňují normu H1 pro 

náhodný kontakt s jídlem pro použití v místech, kde se zpracovává jídlo a v jeho okolí. 

Čističe jsou odpařující se kapaliny. Běžně se používají před nanesením maziva, aby se 

zajistil čistý povrch či k odstranění předchozích maziv a nečistot. Tento postup umožní 

úplné optimální využití vlastností vysoce účinných maziv. Setral nabízí rychle či pomalu 

vypařující se čističe s mimořádným čisticím účinkem pro povrchy bez reziduí. Správná 

volba čističe záleží na tom, co je třeba vyčistit a z jakého povrchu. 

Aditiva se přidávají do maziv, aby vytvořily nebo zlepšily určité vlastnosti výsledného 

maziva. Aditivy se zlepšuje například ochrana před opotřebením či zatížitelnost, 

přilnavost, ochrana proti korozi, zvyšuje se životnost nebo vlastnosti maziva při nízkých 

nebo vysokých teplotách. 

Složení
█ 30-70% základní olej   
█ 30-60% tuhé maziva          
█ 0-10% aditiva

Složení
█ 5-20% tuhé maziva          
█ 10-80% rozpouštědla a pojiva            
█  1-15% aditiva  

a případně tuhé maziva

Složení
█ 100% prášek/tuhé látky   

Složení
█ 40-60% hnací plyn  
█ 50-60% aktivní látka

Složení
různé olejové směsi, 

aditiva a rozpouštědla 

podle použití

Složení
různé směsi v závislosti 

na použití

Te
or

ie

Složení
█ 90-100% olej  
█ 0-10% aditiva, 

rozpouštědla a tuhé maziva
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www.setral.net
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Tuhá maziva

PRODUKT POPIS ROZSAH TEPLOT [°C]

MIPO M15 MoS2  prášek, jemný -185 až +400 (vakuum +1100)

MIPO M5 MoS2 prášek, velmi jemný -185 až +400 (vakuum +1100)

MIPO LM 14
Tmavé, nové tuhé mazivo ve formě prášku obsahující MoS2 

pro suché mazání nebo výrobu bezazbestových obložení
brzdy nebo spojky

-185 až +500 

MIPO AG-FP 3/N
Moderní kombinace tuhých maziv, které jsou alternativou 
MoS2 v mazivech, pastách, disperzích, spékaných kovech, 
plastech atd.

-185 až +550 

Tu
há

 m
az

iva
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Pa
sty

Pasty

PRODUKT ZÁKLADNÍ 
OLEJ

NLGI TUHÉ MAZIVO/ 
ZAHUŠŤOVADLO

ROZSAH 
TEPLOT [°C]

POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

ANTI-SEIZE PASTY

MI-setral-7 N Minerální olej 2-3 Tmavé  
tuhé látky

- 25 až +450
(+630 ve vakuu)

MoS2 montážní pasta ke všeobecnému použití  
s nízkým součinitelem tření,
vhodná také pro strojní tváření např. 
protahování, vytlačování a lisování

-

MI-setral-7 N/1826 Minerální olej 2 Tmavé  
tuhé látky

-40 až +450 Montážní pasta s nízkým součinitelem tření  
a vysokým obsahem tuhých maziv 
pro montáž a záběh kovových třecích spojení. 
Vhodné k použití u lisovaného uložení a všech 
druhů mazání strojních částí 
při nepatrné či nesouvislé rychlosti.

-

MI-setral-7 NR 
(Sprej)*

Minerální olej 2 Tmavé  
tuhé látky/ 
organické

-25 až +450  
(+630 ve vakuu)

MoS2 montážní pasta s nízkým
koeficientem tření obzvláště 
vhodná pro jemně opracované povrchy
*k dostání pouze jako aerosol

-

MI-setral-9 C Minerální olej 2 Měď/
anorganické

-30 až +1180 Mazací a montážní pasta k univerzálnímu 
použití na měděné bázi

-

MI-setral-9 M Minerální olej 2 Hliník/ 
organické

-30 až +1180 Mazací a montážní pasta k univerzálnímu 
použití na měděné bázi

-

MI-setral-983 K Minerální olej 2-3 Světlé 
tuhé látky/ 
anorganické

-30 až +1400 Bílá keramická mazací 
a montážní pasta neobsahující kov, 
vhodná do vysokých teplot

-

MI-setral-API THREAD Minerální olej 1 Tmavé  
tuhé látky

-20 až +150 
(krátkodobě+170)

Pasta pro montáž vysokým tlakem 
podle API RP 5A3, bez těžkých kovů, 
pro závitové spoje potrubí a opláštění 
na naftových polích

-

MI-setral-CU/TA Minerální olej 3 Měď/
anorganické

-20 až +1000 Univerzální měděná pasta pro kabelové  
a šroubové spoje, těsnění, příruby, lineární vedení

-

MI-setral-HPP 1200 S Minerální olej 1-2 Tmavé  
tuhé látky

-30 až +1200 Speciální pasta pro vysoké teplotní a extrémní 
mechanickou zátěž např. pro protlačovací 
příruby a při konstrukci výměníků tepla,  
kotlů a přístrojů a také pro pomaluběžná 
ložiska. Jediná pasta na vše

-
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Pasty

Pa
sty

PRODUKT ZÁKLADNÍ 
OLEJ

NLGI TUHÉ MAZIVO/ 
ZAHUŠŤOVADLO

ROZSAH 
TEPLOT [°C]

POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

SPECIÁLNÍ PASTY 

 MI-setral-5 B Minerální olej 2 PTFE/organické -25 až +150 Vysoce účinná montážní a mazací pasta na 
bázi PTFE pro profily klínových drážek a jiné 
posuvné povrchy na kancelářských strojích, 
zařízeních, počítačích, optických nástrojích, 
papírenských strojích

-

MI-setral-9 B Minerální olej 2 Světlé tuhé/ 
anorganické

-20 až +1200 Pasta do vysokých teplot se synergicky 
působícími bílými tuhými mazivy na kuličková 
ložiska, lisovaná a smyková uložení

-

SI-setral-HSC/N Silikonový olej 2-3 Světlé tuhé -40 až +300 Tepelně vodivá pasta -  

SYN-setral-6 B Syntetický olej 2-3 Bílé tuhé -30 až +250 Lehká montážní a mazací pasta zejména 
k předcházení třecí korozi.  
Ideální k mazání sklíčidel

-

SYN-setral-CG FLUID Semi-
Syntetické

- Černé-měďnaté 
částice

-20 až +1000 Zkapalněná, vysoce viskózní pasta do vysokých 
teplot s tuhými mazivy pro vnitřní části kulové 
dráhy v rotačních pecích

-

SYN-setral-FGP Polosyntetický 2 Bílé tuhé -30 až +1200 H1 montážní a mazací pasta do vysokých teplot 
do potravinářského a farmaceutického průmyslu

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-WKT Syntetický olej 1-2 Šedé tuhé -30 až +1000 Pasta bez obsahu kovů do vysokých teplot,  
do čepových, šroubových a kabelových spojení, 
přírub, těsnění, vodicích drážek, zejména  
v chemickém a ocelářském průmyslu. Vhodná 
na odlévací nástroje při tlakovém lití hliníku

-

SYN-setral-WKT
FLUID

Syntetický olej - Šedé tuhé -30 až +1000 Zkapalněná pasta bez obsahu kovů  
do vysokých teplot do dopravníkových řetězů  
v pecích, např. v pecích na ohřev ingotů  
a trubkových kalicích pecích

-
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Maziva M
az

iva

PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

VYSOCE ÚČINNÁ/MNOHOÚČELOVÁ MAZIVA

MI-setral-43 N Minerální olej 115 Lithium/MoS2 2 -20 až +130 Vysoce účinné mazivo odolné vůči oxidaci s MoS2 pro valivá a kluzná ložiska.  
Obzvláště vhodné pro spojení hnací hřídele převodovky/kotouče spojky v automobilovém průmyslu -

MI-setral-61 B série Minerální olej 120 Lithium/
tuhé maziva

0
2

-20 až +110 Bílý vysoce účinný (tekutý) tuk pro kluzná a valivá ložiska
-

MI-setral-CA/C2-180 Minerální olej 220 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

1-2 -30 až +180 Mazivo odolné vůči různým médiím, které skvěle chrání těžce zatěžovaná valivá  
a kluzná ložiska při středních rychlostech např. v hladicích lisech, čerpadlech, sušičkách, v hornictví atd. -

MI-setral-CA/C2-180 M Minerální olej 220 Sloučenina kalciového 
sulfonátu/MoS2

2 -25 až +180 Speciální mazivo s MoS2 odolné vůči různým médiím a vynikající ochranou proti opotřebení a korozi těžce zatěžovaných valivých 
a kluzných ložisek při středních rychlostech např. v kalandrech, čerpadlech, sušičkách, hornictví atd. -

MI-setral-CA/C2-400 Minerální olej 460 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

1-2 -25 až +180 Speciální mazivo odolné vůči různým médiím s vynikající ochranou proti opotřebení a korozi k mazání ložisek, ozubených věnců, pantů, 
pák a šroubů v nepříznivém prostředí, jako je voda a louh, např. ve válcovnách, drtičkách kamene, mlýnech na vápno, exkavátorech, 
jeřábech, vybavení přístavu atd.

-

MI-setral-H Polo-syntetický 425 Kalcium 2 -20 až +125 Trvanlivé mazivo s vysokou odolností vůči oxidaci, nízkou separací oleje a adhezními vlastnostmi k použití například v autech, zemědělských 
strojích, stavebních strojích a v průmyslu -

MI-setral-HT 2 Minerální olej 400 Anorganický 2 -20 až +180 
(krátkodobě +200)

Mnohoúčelové mazivo pro valivá a kluzná ložiska do míst s vysokou teplotou, např. kalandrů, ventilátorů či pecí
-

MI-setral-LI/B/EP 2 Minerální olej 130 Lithium 2 -20 až +130 Vysoce kvalitní EP mnohoúčelové mazivo pro kluzná a valivá ložiska, vedení (na loži stroje) a jiné strojní části při normální teplotě -

MI-setral-LI/C 2 Minerální olej 160 Lithium sloučenina 2 -25 až +150 
(krátkodobě +170)

Mazivo s širokým rámcem uplatnění, např. valivá a kluzná ložiska
-

MI-setral-LI/C2-1000 MG Minerální olej/SHC 1000 Lithium sloučenina/
tmavé tuhé maziva

2 -20 až +150 Trvanlivé mazivo se speciální technologií pro použití při velké zátěži. Uplatní se v hornictví, mlýnech, drtičích, drážkových lisech atd.
-

MI-setral-LI/PD ... série Minerální olej 120 Lithium 00
0
1
2

-35 až +130
-35 až +140
-35 až +140
-30 až +140

Vysokotlaké kapalné mazivo s přídavnou EPL technologií, která zabraňuje či znovu zahlazuje důlkovou korozi či mikrodůlkům v ozubených 
spojkách, valivých ložiscích, ozubených kolech a všech průmyslových odvětvích. K použití při rázovém namáhání, vibracích či kluzných 
částech náchylných k opotřebení - 

MI-setral-PU 100 Minerální olej 100 Polyurea 2 -30 až +150 
(krátkodobě +170)

Vysoce účinné mazivo pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek, kloubů, plošin, pantů a vedení
-

MI-setral-PU 460 Minerální olej 460 Polyurea 1 -20 až +180 Mazivo do vysokých teplot a k dlouhodobému mazání. Použijte na vysoce zatížená valivá a kluzná ložiska, klouby, plošiny, panty a vedení 
válcových mlýnů, v železárnách a ocelárnách a dalších průmyslových oblastech -

SYN-setral-LI/C 400 PD Syntetický olej 400 Lithiová sloučenina 2 -38 až +180 Syntetické mazivo do vysokých teplot s přídavnou EPL technologií pro extrémně zatížené plošiny a valivá ložiska. Zabraňuje vzniku 
či zahlazuje důlkovou korozi a mikrodůlky, např. ve větrných elektrárnách, rotačních pecích, perlících či nakládačích -
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

VYSOCE ÚČINNÁ/MNOHOÚČELOVÁ MAZIVA

MI-setral-43 N Minerální olej 115 Lithium/MoS2 2 -20 až +130 Vysoce účinné mazivo odolné vůči oxidaci s MoS2 pro valivá a kluzná ložiska.  
Obzvláště vhodné pro spojení hnací hřídele převodovky/kotouče spojky v automobilovém průmyslu -

MI-setral-61 B série Minerální olej 120 Lithium/
tuhé maziva

0
2

-20 až +110 Bílý vysoce účinný (tekutý) tuk pro kluzná a valivá ložiska
-

MI-setral-CA/C2-180 Minerální olej 220 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

1-2 -30 až +180 Mazivo odolné vůči různým médiím, které skvěle chrání těžce zatěžovaná valivá  
a kluzná ložiska při středních rychlostech např. v hladicích lisech, čerpadlech, sušičkách, v hornictví atd. -

MI-setral-CA/C2-180 M Minerální olej 220 Sloučenina kalciového 
sulfonátu/MoS2

2 -25 až +180 Speciální mazivo s MoS2 odolné vůči různým médiím a vynikající ochranou proti opotřebení a korozi těžce zatěžovaných valivých 
a kluzných ložisek při středních rychlostech např. v kalandrech, čerpadlech, sušičkách, hornictví atd. -

MI-setral-CA/C2-400 Minerální olej 460 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

1-2 -25 až +180 Speciální mazivo odolné vůči různým médiím s vynikající ochranou proti opotřebení a korozi k mazání ložisek, ozubených věnců, pantů, 
pák a šroubů v nepříznivém prostředí, jako je voda a louh, např. ve válcovnách, drtičkách kamene, mlýnech na vápno, exkavátorech, 
jeřábech, vybavení přístavu atd.

-

MI-setral-H Polo-syntetický 425 Kalcium 2 -20 až +125 Trvanlivé mazivo s vysokou odolností vůči oxidaci, nízkou separací oleje a adhezními vlastnostmi k použití například v autech, zemědělských 
strojích, stavebních strojích a v průmyslu -

MI-setral-HT 2 Minerální olej 400 Anorganický 2 -20 až +180 
(krátkodobě +200)

Mnohoúčelové mazivo pro valivá a kluzná ložiska do míst s vysokou teplotou, např. kalandrů, ventilátorů či pecí
-

MI-setral-LI/B/EP 2 Minerální olej 130 Lithium 2 -20 až +130 Vysoce kvalitní EP mnohoúčelové mazivo pro kluzná a valivá ložiska, vedení (na loži stroje) a jiné strojní části při normální teplotě -

MI-setral-LI/C 2 Minerální olej 160 Lithium sloučenina 2 -25 až +150 
(krátkodobě +170)

Mazivo s širokým rámcem uplatnění, např. valivá a kluzná ložiska
-

MI-setral-LI/C2-1000 MG Minerální olej/SHC 1000 Lithium sloučenina/
tmavé tuhé maziva

2 -20 až +150 Trvanlivé mazivo se speciální technologií pro použití při velké zátěži. Uplatní se v hornictví, mlýnech, drtičích, drážkových lisech atd.
-

MI-setral-LI/PD ... série Minerální olej 120 Lithium 00
0
1
2

-35 až +130
-35 až +140
-35 až +140
-30 až +140

Vysokotlaké kapalné mazivo s přídavnou EPL technologií, která zabraňuje či znovu zahlazuje důlkovou korozi či mikrodůlkům v ozubených 
spojkách, valivých ložiscích, ozubených kolech a všech průmyslových odvětvích. K použití při rázovém namáhání, vibracích či kluzných 
částech náchylných k opotřebení - 

MI-setral-PU 100 Minerální olej 100 Polyurea 2 -30 až +150 
(krátkodobě +170)

Vysoce účinné mazivo pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek, kloubů, plošin, pantů a vedení
-

MI-setral-PU 460 Minerální olej 460 Polyurea 1 -20 až +180 Mazivo do vysokých teplot a k dlouhodobému mazání. Použijte na vysoce zatížená valivá a kluzná ložiska, klouby, plošiny, panty a vedení 
válcových mlýnů, v železárnách a ocelárnách a dalších průmyslových oblastech -

SYN-setral-LI/C 400 PD Syntetický olej 400 Lithiová sloučenina 2 -38 až +180 Syntetické mazivo do vysokých teplot s přídavnou EPL technologií pro extrémně zatížené plošiny a valivá ložiska. Zabraňuje vzniku 
či zahlazuje důlkovou korozi a mikrodůlky, např. ve větrných elektrárnách, rotačních pecích, perlících či nakládačích -
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

MAZIVA DO NÍZKÝCH TEPLOT

SI-setral-L 50 Silikonový olej 90 (200 @ 25°C) PTFE 2 -50 až +200 Silikonové mazivo s PTFE do vysokých teplot pro mazání materiálů kov/kov a kov/plast a pro montáž v kombinaci kov/pryž, např. v 
textilním, dřevozpracujícím, papírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-43 B/N Syntetický olej 30 Speciální lithiové/  
tuhé mazivo

2 -50 až +140 Speciální mazivo vyvinuté pro třecí částí plast/plast a plast/kov, např. v okenních spouštěčích, nastavení sedadel, u kluzných kolejnic  
a dalších komponentů v automobilovém průmyslu nebo v drobných přístrojích pro domácnost či v přesných přístrojích -

SYN-setral-BIOGREASE 1 Syntetický olej 160 Lithium/kalcium 1 -50 až +100 Biologicky rozložitelné speciální mazivo pro valivá a kluzná ložiska a jiné posuvné povrchy, kde dochází do kontaktu s vodou nebo solí, např. 
v úpravnách vody, lesních strojích, papírnách. Vyvinuto pro hydroelektrické turbíny -

SYN-setral-CA/C2-80 Syntetický olej 80 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

1-2 -55 až +150 Mazivo odolné vůči různým médiím, pro zatěžovaná valivá a kluzná ložiska, která pracují v nepříznivých podmínkách, jako je vlhkost, 
alkalické roztoky či kyseliny -

SYN-setral-HSP/N Syntetický olej 27 Lithiová sloučenina 2 -55 až +130 
(krátkodobě+150)

Mazivo pro vysoké rychlosti a vřetena v textilních strojích, přesných přístrojích, optických zařízeních, přímočarém pohonu a vedení 
a pro ozubená kola v malých převodech -

SYN-setral-HSR Syntetický olej/
minerální olej

15 Lithium 2 -50 až +120 Speciální mazivo pro kluzná a valivá ložiska pracující při vysokých rychlostech, např. vřetenová ložiska a nástroje v textilních strojích
-

SYN-setral-INT/160 EK-2 UV PFPE 155 PTFE 2 -60 až +250 Speciální tuk pro mazání a ochranu elektrických zástrček a kluzných kontaktů  
a také pro snížení hluku v plastových částech. UV: obsahuje indikátor UV -

SYN-setral-INT/190 R-2 PFPE 190 PTFE 2 -45 až +250 Celoživotností mazání s vynikajícími vlastnostmi při nízkých a vysokých teplotách určený pro nízko točivý pohon, 
valivá a kluzná ložiska s nízkou hnací silou, např. v přesném strojírenství a elektro a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/90 M-2 PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě +240)

Celoživotnostní mazání s vynikajícími vlastnostmi v nízkých teplotách pro valivá a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., 
např. v přesném strojírenství, elektrickém a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/90 M-2 CUV PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě +240)

Celoživotnostní mazání s vynikajícími vlastnostmi v nízkých teplotách pro valivá a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., 
např. v přesném strojírenství, elektrickém a automobilovém průmyslu. CUV: obsahuje barvicí látku a UV indikátor -

SYN-setral-LI/S ... série Syntetický olej 27 Speciální lithiový 1
2

-60 až +130
 (krátkodobě +150)

Mazivo do nízkých teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plast/plast a plast/kov v přístrojích, v malých převodech, 
nastavovacích zařízeních, v mikroložiscích přesných nástrojů, ventilátorech a motorech. K použití např. v automobilovém průmyslu 
na spouštěčích oken, střešních oknech, nastavení sedadel, bovdenech atd.

-

SYN-setral-LI/S 2-UV Syntetický olej 27 Speciální lithiový 2 -60 až +130
 (krátkodobě +150)

Mazivo do nízkých teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plast/plast a plast/kov v přístrojích, v malých převodech, 
nastavovacích zařízeních, v mikroložiscích přesných nástrojů, ventilátorech a motorech. K použití např. v automobilovém průmyslu  
na spouštěčích oken, střešních oknech, nastavení sedadel, bovdenech atd. UV: obsahuje UV aktivní aditivum

-

SYN-setral-PG 814 PG 380 Speciální lithiový 1-2 -40 až +150 
(krátkodobě +160)

Montážní mazivo nebo celoživotnostní mazivo na kov, plasty a elastomery v různých spojeních.  
K použití v automobilovém průmyslu u kluzných ložisek, např. v brzdových a spojkových systémech -

SYN-setral-PU 1212 Syntetický olej 220 Polyurea/tuhé mazivo 2 -40 až +160 
(krátkodobě +180)

Trvanlivé mazivo pro dlouhodobé mazání třecích části v kombinaci plast/plast nebo plast/kov v domácích zařízeních, 
malých převodech a nastavitelných mechanismech, např. střešních oknech či ochranných stínítkách v automobilovém průmyslu -

SYN-setral-PU 2 Syntetický olej 100 Polyurea 2 -40 až +180 Pro mazání valivých a kluzných ložisek v nepříznivých podmínkách jako je voda nebo pára, např. v klimatizacích, strojích na stavbu silnic, 
generátorech. Ideální pro snížení vznikajícího hluku u valivých ložisek, např. v elektromotorech -

SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD Syntetický olej 90 Speciální/PTFE 2 -55 až +200 
(krátkodobě +220)

Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, ventily, těsnění a třecí dvojice při nízkých nebo vysokých teplotách či do extrémních 
podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhkost

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SPEEDFLEX 2 Syntetický olej 26 Speciální lithiový 2 -40 až +120 
(krátkodobě +140)

Mazivo pro vřetenová ložiska, lineární pohony a malé převodovky v přesných aplikacích
-

MazivaM
az

iva
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

MAZIVA DO NÍZKÝCH TEPLOT

SI-setral-L 50 Silikonový olej 90 (200 @ 25°C) PTFE 2 -50 až +200 Silikonové mazivo s PTFE do vysokých teplot pro mazání materiálů kov/kov a kov/plast a pro montáž v kombinaci kov/pryž, např. v 
textilním, dřevozpracujícím, papírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-43 B/N Syntetický olej 30 Speciální lithiové/  
tuhé mazivo

2 -50 až +140 Speciální mazivo vyvinuté pro třecí částí plast/plast a plast/kov, např. v okenních spouštěčích, nastavení sedadel, u kluzných kolejnic  
a dalších komponentů v automobilovém průmyslu nebo v drobných přístrojích pro domácnost či v přesných přístrojích -

SYN-setral-BIOGREASE 1 Syntetický olej 160 Lithium/kalcium 1 -50 až +100 Biologicky rozložitelné speciální mazivo pro valivá a kluzná ložiska a jiné posuvné povrchy, kde dochází do kontaktu s vodou nebo solí, např. 
v úpravnách vody, lesních strojích, papírnách. Vyvinuto pro hydroelektrické turbíny -

SYN-setral-CA/C2-80 Syntetický olej 80 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

1-2 -55 až +150 Mazivo odolné vůči různým médiím, pro zatěžovaná valivá a kluzná ložiska, která pracují v nepříznivých podmínkách, jako je vlhkost, 
alkalické roztoky či kyseliny -

SYN-setral-HSP/N Syntetický olej 27 Lithiová sloučenina 2 -55 až +130 
(krátkodobě+150)

Mazivo pro vysoké rychlosti a vřetena v textilních strojích, přesných přístrojích, optických zařízeních, přímočarém pohonu a vedení 
a pro ozubená kola v malých převodech -

SYN-setral-HSR Syntetický olej/
minerální olej

15 Lithium 2 -50 až +120 Speciální mazivo pro kluzná a valivá ložiska pracující při vysokých rychlostech, např. vřetenová ložiska a nástroje v textilních strojích
-

SYN-setral-INT/160 EK-2 UV PFPE 155 PTFE 2 -60 až +250 Speciální tuk pro mazání a ochranu elektrických zástrček a kluzných kontaktů  
a také pro snížení hluku v plastových částech. UV: obsahuje indikátor UV -

SYN-setral-INT/190 R-2 PFPE 190 PTFE 2 -45 až +250 Celoživotností mazání s vynikajícími vlastnostmi při nízkých a vysokých teplotách určený pro nízko točivý pohon, 
valivá a kluzná ložiska s nízkou hnací silou, např. v přesném strojírenství a elektro a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/90 M-2 PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě +240)

Celoživotnostní mazání s vynikajícími vlastnostmi v nízkých teplotách pro valivá a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., 
např. v přesném strojírenství, elektrickém a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/90 M-2 CUV PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě +240)

Celoživotnostní mazání s vynikajícími vlastnostmi v nízkých teplotách pro valivá a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., 
např. v přesném strojírenství, elektrickém a automobilovém průmyslu. CUV: obsahuje barvicí látku a UV indikátor -

SYN-setral-LI/S ... série Syntetický olej 27 Speciální lithiový 1
2

-60 až +130
 (krátkodobě +150)

Mazivo do nízkých teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plast/plast a plast/kov v přístrojích, v malých převodech, 
nastavovacích zařízeních, v mikroložiscích přesných nástrojů, ventilátorech a motorech. K použití např. v automobilovém průmyslu 
na spouštěčích oken, střešních oknech, nastavení sedadel, bovdenech atd.

-

SYN-setral-LI/S 2-UV Syntetický olej 27 Speciální lithiový 2 -60 až +130
 (krátkodobě +150)

Mazivo do nízkých teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plast/plast a plast/kov v přístrojích, v malých převodech, 
nastavovacích zařízeních, v mikroložiscích přesných nástrojů, ventilátorech a motorech. K použití např. v automobilovém průmyslu  
na spouštěčích oken, střešních oknech, nastavení sedadel, bovdenech atd. UV: obsahuje UV aktivní aditivum

-

SYN-setral-PG 814 PG 380 Speciální lithiový 1-2 -40 až +150 
(krátkodobě +160)

Montážní mazivo nebo celoživotnostní mazivo na kov, plasty a elastomery v různých spojeních.  
K použití v automobilovém průmyslu u kluzných ložisek, např. v brzdových a spojkových systémech -

SYN-setral-PU 1212 Syntetický olej 220 Polyurea/tuhé mazivo 2 -40 až +160 
(krátkodobě +180)

Trvanlivé mazivo pro dlouhodobé mazání třecích části v kombinaci plast/plast nebo plast/kov v domácích zařízeních, 
malých převodech a nastavitelných mechanismech, např. střešních oknech či ochranných stínítkách v automobilovém průmyslu -

SYN-setral-PU 2 Syntetický olej 100 Polyurea 2 -40 až +180 Pro mazání valivých a kluzných ložisek v nepříznivých podmínkách jako je voda nebo pára, např. v klimatizacích, strojích na stavbu silnic, 
generátorech. Ideální pro snížení vznikajícího hluku u valivých ložisek, např. v elektromotorech -

SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD Syntetický olej 90 Speciální/PTFE 2 -55 až +200 
(krátkodobě +220)

Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, ventily, těsnění a třecí dvojice při nízkých nebo vysokých teplotách či do extrémních 
podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhkost

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SPEEDFLEX 2 Syntetický olej 26 Speciální lithiový 2 -40 až +120 
(krátkodobě +140)

Mazivo pro vřetenová ložiska, lineární pohony a malé převodovky v přesných aplikacích
-
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

MAZIVA DO VYSOKÝCH TEPLOT

SYN-setral-54 N Syntetický olej 7500 Anorganické/tmavé 
tuhé mazivo

2-3 -20 až +180 Pro valivá a kluzná ložiska použitá při vysoké zátěži a nízkých rychlostech, např. v sušicích pecích, koželužnách, pracích strojích na textil
-

SYN-setral-HT 2 N Syntetický olej 220 Anorganické/MoS2 /
grafit

1-2 -20 až +180 
(krátkodobě+250)

Dlouhodobé mazání kalandrových ložisek, ložisek ventilátorů a v pecích
-

SYN-setral-INT/1000 PFPE 500 Anorganický 2 -20 až +300 Tuk pro dlouhodobé mazání bez PTFE k použití v extrémních podmínkách na protipožárních fitincích, uzavíracích systémech,  
kluzném vedení, kloubech atd. -

SYN-setral-INT/190 R-2 PFPE 190 PTFE 2 -45 až +250 Celoživotnostní mazivo s vynikajícími vlastnostmi při nízkých a vysokých teplotách určený pro nízkootáčkový pohon,  
valivá a kluzná ložiska s nízkou hnací silou, např. v přesném strojírenství a elektro a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/250 A ... série PFPE 500 PTFE 00
0
1
2

-40 až +250 
(krátkodobě+280)

Speciální tekutý tuk pro valivá a kluzná ložiska nebo jiné kluzné části v kombinaci kov/plast, plast/plast a kov/kov v kruhových dopravnících, 
lakovacích linkách, ventilátorech, vypalovacích vozících, kalandrech, linkách na dloužení fólií, extrakčních zařízeních

-

SYN-setral-INT/250 S ... série PFPE 480 PTFE 1
2

-40 až +260 
(krátkodobě+280)

Dlouhodobě stabilní mazivo k použití při vysokých teplotách a v agresivním prostředí ve valivých 
a kluzných ložiskách a dalších třecích spojeních v automobilovém, textilním průmyslu, při výrobě fólií atd. -

SYN-setral-INT/300 PFPE 500 Speciální 2 -30 až +300 Speciální H1 mazivo bez tuhých maziv pro dlouhodobé mazání vyhazovačů, vodicích kolíků, západkových mechanismů  
a veškerých kluzných povrchů u forem na vstřikování plastů

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/310 FD PFPE 575 Speciální 1 -20 až +310 
(krátkodobě+320)

Moderní mazivo bez PTFE pro nejnáročnější použití například na kluzných lištách, oběžných kolech, valivých  
a kluzných ložiskách při nízkých rychlostech v pecích, sušičkách, elektrických motorech, ventilátorech atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/330 Special PFPE 1000 Speciální tuhé maziva 2 -10 až +300 
(krátkodobě+330)

Speciální mazivo do extrémních teplotních zátěží, zejména pro stálé teploty až do  +300°C, např. ve valivých a kluzných ložiscích při nízkých 
rychlostech, kluzných lištách či pantech v chemickém průmyslu, při výrobě plastů, elektroinženýrství a v automobilovém průmyslu

Ve shodě H1

SYN-setral-INT/90 M-2 PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě+240)

Mazivo pro celou dobu životnosti výrobku s vynikajícími vlastnostmi do nízkých teplot pro valivá  
a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., najde uplatnění např. v přesném strojírenství, elektro a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/90 M-2 CUV PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě+240)

Mazivo na celou dobu životnosti výrobku s vynikajícími vlastnostmi do nízkých teplot pro valivá a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., najde 
uplatnění např. v přesném inženýrství elektrickém a automobilovém průmyslu; CUV: obsahuje pigmenty a UV indikátor -

SYN-setral-PU 460 Syntetický olej 460 Polyurea/PTFE 1-2 -30 až +180 
(krátkodobě+200)

Pro mazání valivých a kluzných ložisek, která pracují za nepříznivých podmínek jako jsou voda, vysoká teplota, vysoká zátěž např. 
v zahřátých kalandrech, rotačních sušičkách, strojní a rostlinné výrobě -

SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD Syntetický olej 90 Speciální/PTFE 2 -55 až +200 
(krátkodobě+220)

Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, ventily, těsnění a třecí plochy při nízkých nebo vysokých teplotách či do extrémních 
podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko H1 certifikace, Halal certifikace,

Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/325 CST-2 FD Syntetický olej 400 Speciální/PTFE 2 -25 až +250 Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, těsnění a třecí plochy při nízkých nebo vysokých teplotách či do extrémních 
podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko. Vhodné k mazání u kalandrů, válců, čerpadel, sušiček, ventilátorů, pecních 
vozíků, forem na pneumatiky, v lakovnách, napínacích rámech atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/425 CST-2 Syntetický olej 425 Speciální/PTFE 2-3 -20 až +250 Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek,  
např. vysoká možnost oděru, alkalické prostředí, vlhko. Vhodné k mazání kalandrů, válců, čerpadel, sušiček, ventilátorů,  
pecních vozíků, forem na pneumatiky, v lakovnách, napínacích rámech atd.

-

MazivaM
az
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

MAZIVA DO VYSOKÝCH TEPLOT

SYN-setral-54 N Syntetický olej 7500 Anorganické/tmavé 
tuhé mazivo

2-3 -20 až +180 Pro valivá a kluzná ložiska použitá při vysoké zátěži a nízkých rychlostech, např. v sušicích pecích, koželužnách, pracích strojích na textil
-

SYN-setral-HT 2 N Syntetický olej 220 Anorganické/MoS2 /
grafit

1-2 -20 až +180 
(krátkodobě+250)

Dlouhodobé mazání kalandrových ložisek, ložisek ventilátorů a v pecích
-

SYN-setral-INT/1000 PFPE 500 Anorganický 2 -20 až +300 Tuk pro dlouhodobé mazání bez PTFE k použití v extrémních podmínkách na protipožárních fitincích, uzavíracích systémech,  
kluzném vedení, kloubech atd. -

SYN-setral-INT/190 R-2 PFPE 190 PTFE 2 -45 až +250 Celoživotnostní mazivo s vynikajícími vlastnostmi při nízkých a vysokých teplotách určený pro nízkootáčkový pohon,  
valivá a kluzná ložiska s nízkou hnací silou, např. v přesném strojírenství a elektro a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/250 A ... série PFPE 500 PTFE 00
0
1
2

-40 až +250 
(krátkodobě+280)

Speciální tekutý tuk pro valivá a kluzná ložiska nebo jiné kluzné části v kombinaci kov/plast, plast/plast a kov/kov v kruhových dopravnících, 
lakovacích linkách, ventilátorech, vypalovacích vozících, kalandrech, linkách na dloužení fólií, extrakčních zařízeních

-

SYN-setral-INT/250 S ... série PFPE 480 PTFE 1
2

-40 až +260 
(krátkodobě+280)

Dlouhodobě stabilní mazivo k použití při vysokých teplotách a v agresivním prostředí ve valivých 
a kluzných ložiskách a dalších třecích spojeních v automobilovém, textilním průmyslu, při výrobě fólií atd. -

SYN-setral-INT/300 PFPE 500 Speciální 2 -30 až +300 Speciální H1 mazivo bez tuhých maziv pro dlouhodobé mazání vyhazovačů, vodicích kolíků, západkových mechanismů  
a veškerých kluzných povrchů u forem na vstřikování plastů

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/310 FD PFPE 575 Speciální 1 -20 až +310 
(krátkodobě+320)

Moderní mazivo bez PTFE pro nejnáročnější použití například na kluzných lištách, oběžných kolech, valivých  
a kluzných ložiskách při nízkých rychlostech v pecích, sušičkách, elektrických motorech, ventilátorech atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/330 Special PFPE 1000 Speciální tuhé maziva 2 -10 až +300 
(krátkodobě+330)

Speciální mazivo do extrémních teplotních zátěží, zejména pro stálé teploty až do  +300°C, např. ve valivých a kluzných ložiscích při nízkých 
rychlostech, kluzných lištách či pantech v chemickém průmyslu, při výrobě plastů, elektroinženýrství a v automobilovém průmyslu

Ve shodě H1

SYN-setral-INT/90 M-2 PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě+240)

Mazivo pro celou dobu životnosti výrobku s vynikajícími vlastnostmi do nízkých teplot pro valivá  
a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., najde uplatnění např. v přesném strojírenství, elektro a automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/90 M-2 CUV PFPE 85 PTFE 2 -75 až +220 
(krátkodobě+240)

Mazivo na celou dobu životnosti výrobku s vynikajícími vlastnostmi do nízkých teplot pro valivá a kluzná ložiska, ventily, těsnění atd., najde 
uplatnění např. v přesném inženýrství elektrickém a automobilovém průmyslu; CUV: obsahuje pigmenty a UV indikátor -

SYN-setral-PU 460 Syntetický olej 460 Polyurea/PTFE 1-2 -30 až +180 
(krátkodobě+200)

Pro mazání valivých a kluzných ložisek, která pracují za nepříznivých podmínek jako jsou voda, vysoká teplota, vysoká zátěž např. 
v zahřátých kalandrech, rotačních sušičkách, strojní a rostlinné výrobě -

SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD Syntetický olej 90 Speciální/PTFE 2 -55 až +200 
(krátkodobě+220)

Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, ventily, těsnění a třecí plochy při nízkých nebo vysokých teplotách či do extrémních 
podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko H1 certifikace, Halal certifikace,

Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/325 CST-2 FD Syntetický olej 400 Speciální/PTFE 2 -25 až +250 Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, těsnění a třecí plochy při nízkých nebo vysokých teplotách či do extrémních 
podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko. Vhodné k mazání u kalandrů, válců, čerpadel, sušiček, ventilátorů, pecních 
vozíků, forem na pneumatiky, v lakovnách, napínacích rámech atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/425 CST-2 Syntetický olej 425 Speciální/PTFE 2-3 -20 až +250 Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek,  
např. vysoká možnost oděru, alkalické prostředí, vlhko. Vhodné k mazání kalandrů, válců, čerpadel, sušiček, ventilátorů,  
pecních vozíků, forem na pneumatiky, v lakovnách, napínacích rámech atd.

-
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

UV BARVICÍ ČINIDLO A INDIKÁTOR UV.

MI-setral-OG/0-800 Mineral oil 800 Aluminum complex/
dark solid lubricants

0 -20 až +150
 (krátkodobě+180)

Mazání otevřených převodů v rotačních pecích, ozubených věnců navijáků a drtičů  
nebo ozubených kol a rotační soustavy jeřábů a exkavátorů -

SYN-setral-54 NF (Sprej)* Syntetický olej 140 Bentonite 3 -20 až +180 Syntetické MoS2 – mazivo pro provazy, řetězy, spojovací tyče, panty atd. K použití na paletizérech 
*k dostání pouze jako aerosol -

SYN-setral-DG 313 Syntetický olej 4000 @100°C Inorganic 1 -5 až +150 
(krátkodobě+180)

Tlumicí mazivo ke snížení hluku v zasunovacích mechanismech CD/DVD/Blue-ray jednotek, nastavovacích mechanismech opěrek či sedadel, 
držácích nápojů, markýzách, větracích otvorech, popelnících a aplikacích v přístrojích a hračkách -

SYN-setral-EK 339 Syntetický olej 30 Lithium 2 -50 až +150 Speciální mazivo k mazání a ochraně kontaktů u elektronických komponentů v přepínačích  
či čidlech v automobilovém průmyslu, montážní technice atd. -

SYN-setral-EK 531 Syntetický olej 180 Inorganic 0-1 -30 až +200 
(krátkodobě+220)

Speciální mazivo k mazání a ochraně kontaktů u elektronických komponentů v přepínačích či čidlech 
např. u ovládacích a vypínacích spínačů, tištěných spojích a potenciometrech -

SYN-setral-INT/160 EK-2 UV PFPE 155 PTFE 2 -60 až +250 Speciální mazivo pro ochranu elektrických zástrček a kluzných kontaktů  
a také pro snížení hluku v plastových částech. UV: obsahuje UV indikátor -

SYN-setral-INT/110 OX PFPE 480 PTFE 2 -20 až +250 Přípravek proti tření a mazání pro kyslíkové fitinky a tovární komponenty pro plynný kyslík, stejně jako pro valivá a kluzná ložiska
H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/200 OX PFPE 24 PTFE 2 -50 až +200 
(krátkodobě+230)

Speciální mazivo pro kyslíkové fitinky a komponenty pro plynný kyslík, stejně jako přístroje a zařízení pro potápění a dýchací stroje
H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace, testováno BAM 
na reakci s plynným kyslíkem

SYN-setral-INT/250 L ... série PFPE 420 PTFE 1
2

-40 až +250
 (krátkodobě+280)

Valivá a kluzná ložiska při vyšších zátěžích a středních rychlostech a také kluzné dvojice plast/plast  
a plast/kov např. v automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/330 Special PFPE 1000 Special solid lubricants 2 -10 až +300 
(krátkodobě+330)

Speciální mazivo do extrémních teplotních zátěží, zejména pro stálé teploty až do +300°C, např. ve valivých a kluzných ložiscích při nízkých 
rychlostech, kluzných lištách či pantech v chemickém průmyslu, při výrobě plastů, elektroinženýrství a v automobilovém průmyslu H1 certifikace

SYN-setral-INT/Special PFPE - Inorganic 3 -20 až +280 Pro mazání strojů na vstřikování plastů a nástrojů u tlakového lití, které jsou vystaveny vysokým teplotám -

MazivaM
az

iva
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

UV BARVICÍ ČINIDLO A INDIKÁTOR UV.

MI-setral-OG/0-800 Mineral oil 800 Aluminum complex/
dark solid lubricants

0 -20 až +150
 (krátkodobě+180)

Mazání otevřených převodů v rotačních pecích, ozubených věnců navijáků a drtičů  
nebo ozubených kol a rotační soustavy jeřábů a exkavátorů -

SYN-setral-54 NF (Sprej)* Syntetický olej 140 Bentonite 3 -20 až +180 Syntetické MoS2 – mazivo pro provazy, řetězy, spojovací tyče, panty atd. K použití na paletizérech 
*k dostání pouze jako aerosol -

SYN-setral-DG 313 Syntetický olej 4000 @100°C Inorganic 1 -5 až +150 
(krátkodobě+180)

Tlumicí mazivo ke snížení hluku v zasunovacích mechanismech CD/DVD/Blue-ray jednotek, nastavovacích mechanismech opěrek či sedadel, 
držácích nápojů, markýzách, větracích otvorech, popelnících a aplikacích v přístrojích a hračkách -

SYN-setral-EK 339 Syntetický olej 30 Lithium 2 -50 až +150 Speciální mazivo k mazání a ochraně kontaktů u elektronických komponentů v přepínačích  
či čidlech v automobilovém průmyslu, montážní technice atd. -

SYN-setral-EK 531 Syntetický olej 180 Inorganic 0-1 -30 až +200 
(krátkodobě+220)

Speciální mazivo k mazání a ochraně kontaktů u elektronických komponentů v přepínačích či čidlech 
např. u ovládacích a vypínacích spínačů, tištěných spojích a potenciometrech -

SYN-setral-INT/160 EK-2 UV PFPE 155 PTFE 2 -60 až +250 Speciální mazivo pro ochranu elektrických zástrček a kluzných kontaktů  
a také pro snížení hluku v plastových částech. UV: obsahuje UV indikátor -

SYN-setral-INT/110 OX PFPE 480 PTFE 2 -20 až +250 Přípravek proti tření a mazání pro kyslíkové fitinky a tovární komponenty pro plynný kyslík, stejně jako pro valivá a kluzná ložiska
H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/200 OX PFPE 24 PTFE 2 -50 až +200 
(krátkodobě+230)

Speciální mazivo pro kyslíkové fitinky a komponenty pro plynný kyslík, stejně jako přístroje a zařízení pro potápění a dýchací stroje
H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace, testováno BAM 
na reakci s plynným kyslíkem

SYN-setral-INT/250 L ... série PFPE 420 PTFE 1
2

-40 až +250
 (krátkodobě+280)

Valivá a kluzná ložiska při vyšších zátěžích a středních rychlostech a také kluzné dvojice plast/plast  
a plast/kov např. v automobilovém průmyslu -

SYN-setral-INT/330 Special PFPE 1000 Special solid lubricants 2 -10 až +300 
(krátkodobě+330)

Speciální mazivo do extrémních teplotních zátěží, zejména pro stálé teploty až do +300°C, např. ve valivých a kluzných ložiscích při nízkých 
rychlostech, kluzných lištách či pantech v chemickém průmyslu, při výrobě plastů, elektroinženýrství a v automobilovém průmyslu H1 certifikace

SYN-setral-INT/Special PFPE - Inorganic 3 -20 až +280 Pro mazání strojů na vstřikování plastů a nástrojů u tlakového lití, které jsou vystaveny vysokým teplotám -
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  O SHODĚ

MAZIVA PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ

MI-setral-AL/C ... FD série Polo-syntetický 120 Hliníková sloučenina 1
2

-20 až +130 
(krátkodobě+150)

Mazivo světlé barvy pro mazání strojů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu 1) H1 certifikace
2) H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

MI-setral-AL/FD ... série Polo-syntetický 200 Hliníková sloučenina/ 
světlé tuhé maziva

00
1
2

-20 až +140 
(krátkodobě+160)

K mazání strojů a vybavení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, např. armatur, vodovodních kohoutků, kloubů, 
teleskopických kluzných ploch nebo baliček, etiketovacích a konzervovacích strojů ve vlhkém prostředí

00) H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace 1) -
2) H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-BFG 2-400 Syntetický olej 400 Anorganický 2 -40 až +120
 (krátkodobě+150)

H1 adhezivní mazivo, neutrální k pivní pěně, pro armatury, vodovodní kohoutky, klouby, kluzné povrchy,  
ložiska a převody v potravinářském a nápojovém průmyslu

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace, testováno  
v Institut Nehring a Weihenstephan

MI-setral-FKR ... série Polo-syntetický 145 Anorganický 0
2

-15 až +120 
(krátkodobě+140)

Světlé víceúčelové H1 mazivo pro valivá a kluzná ložiska, armatury, klouby 
a jiné kluzné povrchy v potravinářském a nápojovém průmyslu

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-1041/FD Silikonový olej 3500 (5000 @25°C) Anorganický 2-3 -30 až +200 Adhezivní mazivo pro montáž, utěsňování a mazání kolikových spojení, gumových a plastových těsnicích kroužků H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-642 Silikonový olej 350 (500 @25°C) Anorganický 1 -40 až +150 K mazání a utěsňování konektorů, těsnicích kroužků, ovládacích a regulačních tlakových ventilů a také jako montážní 
mazivo pro plastem oplášťované kabely, které se protahují kabelovými kanály

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-929/FD Silikonový olej 750 Anorganický/PTFE 3 -40 až +150 H1 mazivo pro fitinky, ventily, EPDM těsnění v nápojovém a pivovarnickém průmyslu  
či jako montážní mazivo kluzných dvojic kov/plast a kov/pryž

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-53 B/0 Syntetický olej 7500 Anorganický 0 -5 až +150 Adhezivní mazivo pro valivá a kluzná ložiska pracující při nízkých teplotách či pro mazání kohoutů,  
ventilů, těsnění, ucpávek, potrubí, vačkových kotoučů, kloubů, vedení atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-AL/C ... FD série Syntetický olej 260 Hliníková sloučenina/ 
bílé tuhé mazivo

00
0
1
2

-40 až +150 
(krátkodobě+160)

K mazání strojů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu,  
např. valivá a kluzná ložiska, klouby, páky, čepy, kolejnice, zvedací válce a rotační vačkové kotouče

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-CA/C2 FD Polo-syntetický 100 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

2 -25 až +160 
(krátkodobě+180)

Univerzální H1 mazivo pro valivá a kluzná ložiska, klouby a kluzné povrchy v nástrojích  
pro vstřikování plastů, jako jsou vyhazovače, nebo vodící kolíky

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-CA/C2-30 FD Syntetický olej 30 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

2 -40 až +150 Mazivo do nízkých teplot pro vysokorychlostní valivá a kluzná ložiska  
a také pro boky zubů v přesných převodovkách, např. v kuželových ozubených kolech

H1 certifikace

SYN-setral-CA/C2-400 FD Syntetický olej 400 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

2 -30 až +170 H1 mazivo do vysokých teplot pro valivá a kluzná ložiska, která pracují při nízkých rychlostech,  
vodicí tyče, klouby, lineární vedení a jiné kluzné povrchy strojů v potravinářském průmyslu

Splňuje H1

SYN-setral-INT/110 OX PFPE 480 PTFE 2 -20 až +250 Přípravek snižující součinitel tření a mazivo pro kyslíkové fitinky a tovární komponenty  
pro plynný kyslík, stejně jako pro valivá a kluzná ložiska

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/250 FD ... série PFPE 500 PTFE 00
0
1
2

-40 až +260 
(krátkodobě+280)

(Tekuté) mazivo do vysokých teplot pro dlouhodobé mazání nebo pro celoživotnostní mazání valivých a kluzných ložisek  
a všech kluzných dvojic náchylných k obrusu za extrémních podmínek, např. na pečicích linkách, mlékárnách či plnění nápojů

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/300 PFPE 500 Speciální 2 -30 až +300 Speciální H1 mazivo bez tuhých částic pro dlouhodobé mazání vyhazovačů, vodicích kolíků, kloubových a západkových 
mechanismů a veškerých kluzných povrchů u nástrojů na vstřikování plastů

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD Syntetický olej 90 Speciální/PTFE 2 -55 až +200 
(krátkodobě+220)

Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, ventily, těsnění a třecí dvojice při nízkých nebo vysokých teplotách 
či do extrémních podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/325 CST-2 FD Syntetický olej 400 Speciální/PTFE 2 -25 až +250 Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, těsnění a třecí dvojice při nízkých nebo vysokých teplotách či do 
extrémních podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko Vhodné k lubrikaci u kalandrů, válců, čerpadel, 
sušiček, ventilátorů, pecních vozíků, forem na pneumatiky, v lakovnách, napínacích rámech atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

Maziva
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PRODUKT ZÁKLADNÍ OLEJ VISKOZITA ZÁKLADNÍHO 
OLEJE PŘI  40°C [mm2/s]

ZAHUŠŤOVADLO/ 
TUHÉ MAZIVA

NLGI ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS CERTIFIKÁT  O SHODĚ

MAZIVA PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ

MI-setral-AL/C ... FD série Polo-syntetický 120 Hliníková sloučenina 1
2

-20 až +130 
(krátkodobě+150)

Mazivo světlé barvy pro mazání strojů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu 1) H1 certifikace
2) H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

MI-setral-AL/FD ... série Polo-syntetický 200 Hliníková sloučenina/ 
světlé tuhé maziva

00
1
2

-20 až +140 
(krátkodobě+160)

K mazání strojů a vybavení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, např. armatur, vodovodních kohoutků, kloubů, 
teleskopických kluzných ploch nebo baliček, etiketovacích a konzervovacích strojů ve vlhkém prostředí

00) H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace 1) -
2) H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-BFG 2-400 Syntetický olej 400 Anorganický 2 -40 až +120
 (krátkodobě+150)

H1 adhezivní mazivo, neutrální k pivní pěně, pro armatury, vodovodní kohoutky, klouby, kluzné povrchy,  
ložiska a převody v potravinářském a nápojovém průmyslu

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace, testováno  
v Institut Nehring a Weihenstephan

MI-setral-FKR ... série Polo-syntetický 145 Anorganický 0
2

-15 až +120 
(krátkodobě+140)

Světlé víceúčelové H1 mazivo pro valivá a kluzná ložiska, armatury, klouby 
a jiné kluzné povrchy v potravinářském a nápojovém průmyslu

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-1041/FD Silikonový olej 3500 (5000 @25°C) Anorganický 2-3 -30 až +200 Adhezivní mazivo pro montáž, utěsňování a mazání kolikových spojení, gumových a plastových těsnicích kroužků H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-642 Silikonový olej 350 (500 @25°C) Anorganický 1 -40 až +150 K mazání a utěsňování konektorů, těsnicích kroužků, ovládacích a regulačních tlakových ventilů a také jako montážní 
mazivo pro plastem oplášťované kabely, které se protahují kabelovými kanály

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-929/FD Silikonový olej 750 Anorganický/PTFE 3 -40 až +150 H1 mazivo pro fitinky, ventily, EPDM těsnění v nápojovém a pivovarnickém průmyslu  
či jako montážní mazivo kluzných dvojic kov/plast a kov/pryž

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-53 B/0 Syntetický olej 7500 Anorganický 0 -5 až +150 Adhezivní mazivo pro valivá a kluzná ložiska pracující při nízkých teplotách či pro mazání kohoutů,  
ventilů, těsnění, ucpávek, potrubí, vačkových kotoučů, kloubů, vedení atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-AL/C ... FD série Syntetický olej 260 Hliníková sloučenina/ 
bílé tuhé mazivo

00
0
1
2

-40 až +150 
(krátkodobě+160)

K mazání strojů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu,  
např. valivá a kluzná ložiska, klouby, páky, čepy, kolejnice, zvedací válce a rotační vačkové kotouče

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-CA/C2 FD Polo-syntetický 100 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

2 -25 až +160 
(krátkodobě+180)

Univerzální H1 mazivo pro valivá a kluzná ložiska, klouby a kluzné povrchy v nástrojích  
pro vstřikování plastů, jako jsou vyhazovače, nebo vodící kolíky

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-CA/C2-30 FD Syntetický olej 30 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

2 -40 až +150 Mazivo do nízkých teplot pro vysokorychlostní valivá a kluzná ložiska  
a také pro boky zubů v přesných převodovkách, např. v kuželových ozubených kolech

H1 certifikace

SYN-setral-CA/C2-400 FD Syntetický olej 400 Sloučenina kalciového 
sulfonátu

2 -30 až +170 H1 mazivo do vysokých teplot pro valivá a kluzná ložiska, která pracují při nízkých rychlostech,  
vodicí tyče, klouby, lineární vedení a jiné kluzné povrchy strojů v potravinářském průmyslu

Splňuje H1

SYN-setral-INT/110 OX PFPE 480 PTFE 2 -20 až +250 Přípravek snižující součinitel tření a mazivo pro kyslíkové fitinky a tovární komponenty  
pro plynný kyslík, stejně jako pro valivá a kluzná ložiska

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/250 FD ... série PFPE 500 PTFE 00
0
1
2

-40 až +260 
(krátkodobě+280)

(Tekuté) mazivo do vysokých teplot pro dlouhodobé mazání nebo pro celoživotnostní mazání valivých a kluzných ložisek  
a všech kluzných dvojic náchylných k obrusu za extrémních podmínek, např. na pečicích linkách, mlékárnách či plnění nápojů

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-INT/300 PFPE 500 Speciální 2 -30 až +300 Speciální H1 mazivo bez tuhých částic pro dlouhodobé mazání vyhazovačů, vodicích kolíků, kloubových a západkových 
mechanismů a veškerých kluzných povrchů u nástrojů na vstřikování plastů

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD Syntetický olej 90 Speciální/PTFE 2 -55 až +200 
(krátkodobě+220)

Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, ventily, těsnění a třecí dvojice při nízkých nebo vysokých teplotách 
či do extrémních podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-SINT/325 CST-2 FD Syntetický olej 400 Speciální/PTFE 2 -25 až +250 Moderní mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodicí tyče, těsnění a třecí dvojice při nízkých nebo vysokých teplotách či do 
extrémních podmínek, např. vysoká šance oděru, alkalické prostředí, vlhko Vhodné k lubrikaci u kalandrů, válců, čerpadel, 
sušiček, ventilátorů, pecních vozíků, forem na pneumatiky, v lakovnách, napínacích rámech atd.

H1 certifikace, Halal certifikace,
Kosher certifikace
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Suché mazání

PRODUKT BARVA ROZSAH TEPLOT [°C] POPIS

BARVA Černá -200 až +450 
(ve vakuu +500)

Samoschnoucí černý kluzný lak na bázi  MoS2

ROZSAH TEPLOT [°C] Světlá, průhledná -200 až +250 Samoschnoucí bezbarvý kluzný lak na bázi PTFE

POPIS Světlá -40 až +220  
(tuhé stabilní maziva až do +1000)

Samoschnoucí vysoce účinný keramický kluzný lak, speciálně 
vyvinutý k ochraně svařovacích hořáků
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PRODUKT ROZSAH TEPLOT 
(AKTIVNÍ SLOŽKA) [°C]

POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

ČISTIČE

CLEAN-setral-AN/U (Sprej) -40 až +40 Rychle a beze zbytku odpařující se odmašťovač, vysoce účinný čistič -

CLEAN-setral-EDK (Sprej) -10 až +40 Čistič dutin a odstraňovač starých nátěrů za studena -

CLEAN-setral-FD (Sprej) -30 až +80 H1 vysoce účinný čistič a odmašťovač H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

CLEAN-setral-SR (Sprej) -5 až +30    pH-neutrální, pěnový univerzální čistič na sklo,  
plasty, strojní části, koberce atd.

-

CLEAN-setral-SU (Sprej) -40 až +40 Univerzální čistič a odmašťovač na kovové povrchy -

OCHRANA PŘED KOROZÍ

PRO-setral-11 X (Sprej) -40 až +70 Vosková ochrana proti korozi na dlouhodobou ochranu  
před korozí a k zámořským transportům

-

PRO-setral-ACS (Sprej) -30 až +120 Vosková antikorozní ochrana ke krátkodobé  
a dlouhodobé ochraně vstřikovacích forem a nástrojů,  
agregátů a strojních částí

-

PRO-setral-FD (Sprej) -30 až +70 Mazací a antikorozní prostředek  
ke krátkodobé ochraně – certifikováno H1

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

PRO-setral-KS (Sprej) -40 až +80 Nízko viskózní speciální kapalina k ochraně před korozí -

PRO-setral-PL 941 (Sprej) -40 až +80 
(krátkodoběup až +100)

Mazací a antikorozní prostředek 
ke krátkodobé ochraně vstřikovacích forem a nástrojů

-

POVLAKOVÁNÍ

DIO-setral-57 N (Sprej) -200 až +450
(ve vakuu +500)

Samoschnoucí kluzný lak na bázi MoS2 -

setral-AS/N (Sprej) -40 až +220 
(tuhé lubrikanty stabilní až 
do +1000)

Samoschnoucí vysoce účinný keramický povlak,  
speciálně vyvinutý k ochraně svařovacích hořáků a hubic -

PASTY/TUKY

MI-setral-7 NR (Sprej) -25 až +450 
(+630 ve vakuu)

MoS2 montážní pasta s nízkým koeficientem tření
zejména pro jemně dokončované povrchy

-

MI-setral-9 M (Sprej) -30 až +1180 Mazací a montážní pasta k univerzálnímu použití na hliníkové bázi -

SYN-setral-54 NF (Sprej) -20 až +180 Syntetické MoS2 mazivo pro provazy, řetězy,  
vodicí šrouby, panty atd. K použití na paletizérech

-

SYN-setral-CA/C2-400 FD (Sprej) -30 až +170 H1 mazivo do vysokých teplot pro valivá a kluzná ložiska, která 
pracují při nižších rychlostech, vodicí tyče, klouby, lineární vedení  
a jiné kluzné povrchy strojů v potravinářském průmyslu

H1 certifikace
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PRODUKT ROZSAH TEPLOT 
(AKTIVNÍ SLOŽKA) [°C]

POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

OLEJE

CUT-setral-SSZ 221 (Sprej) -5 až +150 Univerzální tekutina pro obrábění kovů do náročného provozu -

FLUID-setral-FKR (Sprej) -10 až +120 H1 certifikované víceúčelové mazivo do potravinářského  
a farmaceutického průmyslu, např.pro těsnění, těsnicí kroužky, 
kloubové a válečkové řetězy

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-INT (Sprej) -30 až +220
(krátkodobě až +250)

H1 cert. inertní olej do vysokých teplot pro valivá a kluzná ložiska  
a také pro řetězy a lana. Je také vhodný jako separační činidlo  
při výrobě plastových dílů

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-SHT 260 MT (Sprej) -30 až +250 Olej bez obsahu silikonu, do vysokých teplot pro lana  
a transportní, hnací a dopravníkové řetězy

-

FLUID-setral-SHT 4500 MT (Sprej) -5 až +200
(krátkodobě až +220)

Plně syntetický adhezivní mazací olej s EP vlastnostmi do vysokých 
teplot pro tepelně zatížená mazací místa, jako jsou řetězy, lana, 
převodová kola, kluzné dráhy, vedení

-

FLUID-setral-STG 220 FD (Sprej) -20 až +260 H1 cert. řetězový olej do vysokých teplot s velmi nízkou 
odpařitelností pro transportní, hnací a rozvodové řetězy  
až do +260°C v potravinářském či farm. průmyslu

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

GLIS-setral-FD (Sprej) -20 až +80 H1 cert. jemný olej k mazání, uvolňování a ochraně, např. pro pohon 
jemných mechanik, měřicí přístroje, jezdce, vřetena, klouby, fitinky, 
řetězy, lana atd.

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

GLIS-setral-SQ (Sprej) -20 až +80 Rychle působící odrezovač k rozebírání korodovaných zaseklých částí, 
jako šrouby, nýty, ložiska atd.

-

setral MULTI SILI (Sprej) -40 až +150 H1 cert. rychle schnoucí mazivo na bázi silikonu pro gumové  
a plastové části v různých aplikacích potrav. nebo automobilového 
průmyslu, např. bezpečnostní pásy, gumová těsnění atd.

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

setral Plastolub GK (Sprej) -20 až +80 Mazivo do potravinářského a farmaceutického průmyslu na řetězy, 
lana a klouby s vynikající voděodpudivostí

-

setral TS (Sprej) -10 až +80 Separátor pro vstřikování plastů bez obsahu silikonu -

SI-setral-5 X (Sprej) -40 až +200 H1 cert., průhledný mazací a separační prostředek. Ideální do spojení 
plast/plast či plast/kov. Také funguje jako separační prostředek  
pro odformování plastových a gumových částí z forem

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace
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Oleje do vysokých teplot a speciální oleje

PRODUKT ZÁKLADNÍ 
OLEJ

ISO VG / 
VISKOZITA 
PŘI 40°C
[MM2/S]

ROZSAH TEPLOT 
[°C]

POPIS CERTIFIKÁT 
O SHODĚ

GEAR OILS

MI-setral-GEAR ... série Minerální 
olej

150
220
320
460
680

-10 až +100 Převodový olej, který snižuje opotřebení
zatížených průmyslových převodů a valivých ložisek. 
Schváleno shodě s DIN 51517-3 a ISO 12925-1

FLENDER-schválení

SYN-setral-GEAR ... série PAO 150
220
320
460
680

-30 až +120
(krátkodobě až +150)

Převodový olej, který snižuje opotřebení
Zatížených průmyslových převodů a valivých ložisek 
Schváleno shodě s DIN 51517-3 a ISO 12925-1

FLENDER-schválení

SYN-setral-GEAR/
PGM ... série

PG 150
220
320
460
680

-40 až +160
-30 až +180
-25 až +180

Převodový olej pro zatěžované spirálovité a orbitální, 
kuželovité a zejména šnekové převody. 
Ve shodě s DIN 51517-3 -

SYN-setral-GEAR ... 
FD série

PAO 150
220
320
460
680

-25 až +140 H1 převodový olej pro spirálovité, orbitální a kuželovité  
a standardně zatížené šnekové převody. 
Ve shodě s DIN 51517-3 a ISO 12925-1

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-GEAR/PGB ... FD 
série

PG 150
220
320
460
680 

-30 až +140
(krátkodobě až +150)

H1 převodový olej pro zatěžované spirálovité a orbitální, 
kuželovité a zejména šnekové převody. 
Ve shodě s DIN 51517-3

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace
FLENDER-
schválení

ŘETĚZOVÉ OLEJE

FLUID-setral-FKR Bílý olej 21 -10 až +120 H1 cert. multifukční mazivo do potravinářského  
a farmaceutického průmyslu, např. těsnění,  
těsnicí kroužky, kloubové nebo válečkové řetězy

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-SBO 320 B Syntetické 320 -20 až +260 Řetězový olej do vysokých teplot obzvláště  
vhodný pro řetězy pro zařízení k výrobě BOPP fólií -

FLUID-setral-SHG ... série Syntetické 180

220

-10 až +180
(krátkodobě až +200)

-15 až  +180
(krátkodobě až +200)

Olej do vysokých teplot pro sklářský průmysl, 
obzvláště ve strojích na výrobu dutého skla

-

FLUID-setral-SHT ... 
D série

Syntetické 55
260

-25 až +250 Řetězový olej do vysokých teplot s vylepšenou
ochranou před korozí u těžce zatěžovaných částí,
Jako jsou řetězy, topné desky a ocelové pásy,  
v nepřetržitých linkách vyrábějících vlákna a dřevotřísku

-

FLUID-setral-SHT ... 
S série

Syntetické 55
220

-25 až +250 Řetězový olej do vysokých teplot s dobrou ochranou
proti korozi pro těžce zatěžované elementy jako jsou 
řetězy, válcové tyčové rohože, topných desek a kovových 
dopravníkových pásů v nepřetržitých linkách vyrábějících 
vlákna a dřevotřískové desky

-
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Oleje do vysokých teplot a speciální oleje

PRODUKT ZÁKLADNÍ 
OLEJ

ISO VG / 
VISKOZITA 
PŘI 40°C
[MM2/S]

ROZSAH TEPLOT 
[°C]

POPIS CERTIFIKÁT 
O SHODĚ

ŘETĚZOVÉ OLEJE

FLUID-setral-SHT 100 HF/L Syntetické 260 -30 až +250 Olej do vysokých teplot pro rozvodové,  
hnací a dopravníkové řetězy, například v žíhacích pecích  
na minerální vlnu a skelnou vatu

-

FLUID-setral-SHT 
100 HF/LB

Syntetické 100 -30 až +250
(Suchá lubrikace  
až do  +700)

Řetězový olej do vysokých teplot s tuhými mazivy do vysoce 
zatěžovaných přepravních, hnacích a dopravníkových řetězů, 
například v žíhacích pecích na minerální vlnu a skelnou vatu 
nebo dopravníkové řetězy při výrobě válcovaných drátů

-

FLUID-setral-SHT 100 K Syntetické 100 -40 až +250 Olej do vysokých teplot bez obsahu silikonu  
pro sušičky sádrové lepenky, dopravníky a lakovací linky  
v automobilovém průmyslu

H2 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-SHT 
100 KM

Syntetické 100 -30 až +250 Řetězový olej do vysokých teplot s MoS do těžkých podmínek
v sušičkách, pecích a lakovnách

-

FLUID-setral-SHT 180 Syntetické 180 -10 až +180 Olej do vysokých teplot pro provazy, transportní, hnací 
a rozvodové řetězy, například v sušičkách či vysoušecích pecích -

FLUID-setral-SHT 260 LQ Syntetické 260 -25 až +250 Olej do vysokých teplot bez obsahu silikonu pro lana a řetězy -

FLUID-setral-SHT ... 
MT série

Syntetické 260

4500*

-30 až +250

-5 až +200  
(aktivní složka)

Vysoce účinný olej do vysokých teplot bez obsahu silikonu 
pro lana a transportní, hnací a dopravníkové řetězy

Vysoce viskózní, syntetický adhezivní mazací olej s EP-
vlastnostmi do vysokých teplot
*k dostání pouze jako aerosol

-

FLUID-setral-SHT 320 IS Syntetické 320 -30 až +250 Olej do vysokých teplot bez obsahu silikonu pro sušičky, 
vysoušecí pece, lakovací linky či rozpínací sušicí stroje -

FLUID-setral-SPG 200 FD PG 230 -20 až +250
(Suché maziva až do 
+1000)

H1 řetězový olej do vysokých teplot s tuhými lubrikanty  
pro potravinářský a farmaceutický průmysl

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-STG 220 FD Syntetické 220 -20 až +260 H1 certifikovaný řetězový olej do vysokých teplot s velmi 
nízkou odpařitelností a s teplotně odolným základním 
olejem pro transportní, hnací a rozvodové řetězy  
až do +260°C

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-STG 320 Syntetické 320 -20 až +260 H1 certifikovaný řetězový olej do vysokých teplot s velmi 
nízkou odpařitelností pro transportní, hnací a rozvodové 
řetězy až do +260°C.

-

setral PLASTOLUB GK Polo-
syntetický

30 -20 až +80 K mazání řetězů, provazů a kloubů s velmi dobrými 
voděodpudivými vlastnostmi -

FLUID-setral-FKR Bílý olej 21 -10 až +120 Víceúčelový H1 certifikovaný olej do potravinářského  
a farmaceutického průmyslu

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

setral PLASTOLUB GK/FD Polo-
syntetický

37 -20 až +80 H1 registrované mazivo pro řetězy a lana pro potravinářský 
a farmaceutický průmysl. Speciálně vyvinutý produkt pro 
mazání lamelových dopravní systémů pro kartony a láhve

H1 registrované, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace



28

www.setral.net

Ol
eje

 do
 vy

so
ký

ch
 te

plo
t a

 sp
ec

iál
ní 

ole
je

Oleje do vysokých teplot a speciální oleje

PRODUKT ZÁKLADNÍ 
OLEJ

ISO VG / 
VISKOZITA 
PŘI 40°C
[MM2/S]

ROZSAH TEPLOT 
[°C]

POPIS CERTIFIKÁT 
O SHODĚ

KOMPRESOROVÉ OLEJE

COVA-setral-SMG ... série Syntetické 32
46
68

-35 až +120 Vysoce účinný olej do šroubových kompresorů  
pro velmi dlouhé intervaly opětovné mazání -

COVA-setral-SE ... série Syntetické 100
150

-30 až +200 Vysoce účinný olej do kompresorů a podtlakových čerpadel
-

COVA-setral-PGB/G 190 PG 190 -35 až +180 Plně syntetický kompresorový olej pro kompresory 
provozované s uhlovodíkem a chemickými plyny.  
Schváleno firmou Burckhardt Compression

-

HYDRAULICKÉ OLEJE

SYN-setral-HYD ... FD série PAO 15
22
32
46
68

100

-35 až +160 Vysoce účinný hydraulický olej s certifikací H1  
pro hydraulické a oběžné systémy.  
Ve shodě s (nebo převyšující) DIN 51524-3 a ISO/DIS 6743-4

Splňuje H1

HYD-setral-68 FD White oil 68 0 až +90 Hydraulický olej s certifikací H1 např. pro ventily, písty, válce 
v hydraulických systémech, stejně jako pro mazání vedení, 
trubic a kluzná vedení

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

PROTIKOROZNÍ KAPALINY

PRO-setral-11 X Syntetické 21 -40 až +70 
 (aktivní složka)

Voskovité činidlo na dlouhodobou ochranu před korozí  
a k zámořským transportům

-

PRO-setral-KS Minerální 
olej

2 -40 až +80  
(aktivní složka)

Speciální kapalina s nízkou viskozitou k ochraně před korozí 
a k odstranění třecí koroze, např. mechanické části jako jsou 
řetězy, provazy, klouby, spojovací tyče a vedení

-

PRO-setral-ACS Syntetické 2 -30 až +120  
(aktivní složka)

Voskovitá ochrana před korozí ke krátkodobé  
či dlouhodobé ochraně vstřikovacích forem  
a nástrojů, agregátů a části strojů -

PRO-setral-FD Bílý olej 2 -30 až +70  
(aktivní složka)

Olejová antikorozní ochrana s certifikací H1  
pro krátkodobou ochranu vstřikovacích forem a nástrojů

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

PRO-setral-PL 941 (Sprej)* Minerální 
olej

120 -40 až +80 
(krátkodobě až do
+100)
(aktivní složka)

Olejový antikorozní prostředek  
ke krátkodobé ochraně vstřikovacích forem a nástrojů.
*k dostání pouze jako aerosol -
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PRODUKT ZÁKLADNÍ 
OLEJ

ISO VG / 
VISKOZITA 
PŘI 40°C
[MM2/S]

ROZSAH TEPLOT 
[°C]

POPIS CERTIFIKÁT 
O SHODĚ

SPECIÁLNÍ OLEJE

ARMA-setral-M 1 Minerální 
olej

35 -40 až +100 Vysoce účinný olej pro zbraně s ochranou  
před korozí a čisticím účinkem -

FLUID-setral-INT /... série PFPE 80

150
500

-35 až +220 
(krátkodobě+250)
-30 až +250
-20 až +300

Vysokoteplotní inertní olej do vysokých teplot pro valivá  
a kluzná ložiska a také pro řetězy a lana

-

FLUID-setral-KN 1436 Syntetické 21 0 až +100 Plně omyvatelný olej pro textilní stroje a pro kruhové  
pletací stroje. Vhodné pro všechny stupně tvrdosti vody.  
Splňuje DIN 62136

Testováno firmou
Groz-Beckert®

FLUID-setral-S/V 1024 Syntetické 62 -30 až +150 Plně syntetický montážní olej pro třecí spojení plast/plast, 
plast/kov a kov/kov -

FLUID-setral-SF 320 FD Rostlinný olej 320 0 až +150 3H certifikace, separační prostředek pro cukrářské výrobky 
a těstoviny

3H certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

FLUID-setral-T 35 FD Rostlinný olej 35 +5 až +180 3H certifikace, separační prostředek pro cukrářské výrobky  
a těstoviny. Také vhodný pro mazání čepelí u oddělovačů těsta

3H certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

GLIS-setral-FD Syntetické 3,1 -20 až +80 H1 cert. jemný olej, k uvolňování a ochraně, např. pro pohon 
jemných mechanik, měřicí přístroje, jezdce, vřetena, klouby, 
fitinky, řetězy, lana atd.

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

GLIS-setral-SQ Syntetické 3 -20 až +80 Rychle působící odrezovač k rozebrání korodovaných 
zaseklých částí, jako šroubů, nýtů, ložisek atd. -

setral DISCUTOIL 1346/FD Syntetické 16,5 -10 až +190 H1 certifikovaný mazací olej H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

setral MULTI SILI Silikonový 
olej

1,5 -40 až +150 H1 cert. rychle schnoucí mazivo na bázi silikonu  
pro gumové a plastové části v různých aplikacích v potrav.  
nebo automobilového průmyslu, např. u bezpečnostních 
pásů, gumových těsnění atd.

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

SI-setral-5 X Silikonový 
olej

275 -40 až +200 H1 cert., průhledné mazací a separační činidlo.  
Ideální do třecích spojení plast/plast a plast/kov  
v různých aplikacích

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

SYN-setral-CA/C2-55 FD FLUID Syntetické 60 -40 až +65
(Aktivní složka  
až do +170)

H1 řetězová kapalina pro použití ve vlhkém prostředí  
v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace
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PRODUKT ISO VG / 
VISKOZITA PŘI 
40°C [MM2/S]

VHODNÉ MATERIÁLY POPIS CERTIFIKÁT  
O SHODĚ

VODOU NEMISITELNÉ KOVOOBRÁBĚCÍ KAPALINY

CUT-setral-CST 2 - Ocel, cín, hliník  
a neželezné kovy

Rychle se odpařující kapalina k ražení a tažení pro lehké  
až střední operace. Pro tažení, hluboké tažení,  
ražení a ohýbání plechů a profilů

-

CUT-setral-CST 2/F - Ocel, cín, hliník  
a neželezné kovy

Rychle se odpařující H1 kapalina k ražení a tažení pro lehké až 
střední operace. Pro tažení, hluboké tažení, ražení a ohýbání 
plechů a profilů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

CUT-setral-CST 4 - Ocel, cín, hliník  
a neželezné kovy

Rychle se odpařující kapalina k ražení a tažení  
pro střední operace. Pro tažení, hluboké tažení,  
ražení a ohýbání plechů a profilů

-

CUT-setral-1020 35 Ocel, železo a měď Kovoobráběcí kapalina pro tažení, hluboké tažení a ražení mědi. 
Také pro vrtání, frézování a řezání železa a prvotřídní oceli -

CUT-setral-BIO 303 40 Ocel, nerezová ocel, 
cín, hliník a hliníkové 
sloučeniny

Biologicky rozložitelná kovoobráběcí kapalina na bázi 
rostlinného oleje pro lehké drážkovací a řezací operace

Splňuje H1

CUT-setral-BIO 518 50 Železné a neželezné kovy Biologicky rozložitelná kovoobráběcí kapalina na bázi 
rostlinného oleje pro frézování či řezání profilů a trubek -

CUT-setral-SSZ 221 130 Železné a neželezné kovy Univerzální tekutina pro obrábění kovů do náročného provozu -

CUT-setral-SYN 160 160 Ocel, nerezová ocel, 
hliníkové slitiny  
a neželezné kovy

Syntetický olej pro ražení a tažení ve tvářecích procesech  
jako je hluboké tažení a ražení Vhodné také pro řezání oceli, 
nerezové oceli a neželezných slitin

-

setral ALUMICUT 407 4 Hliník, sendvičové 
materiály hliník/uhlík 
a titan

Kovoobráběcí kapalina pro ražení,  
děrování a závitování hliníku a hliníkových slitin -

setral ALUMICUT 659 9 Hliník, sendvičové 
materiály hliník/uhlík 
a titan

Kovoobráběcí kapalina pro ražení, děrování a řezání závitů 
do hliníku a titanu. Zvláště vhodná pro vrtání takzvaných 
sendvičových materiálů – hliník/uhlík/hliník. Schváleno pro 
použití v leteckém průmyslu

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

VODOU MISITELNÉ KOVOOBRÁBĚCÍ KAPALINY

COOL-setral-2/1 N - Autentická ocel, litina, 
hliník a neželezné kovy

Minerální olej obsahující EP chladicí kapalinu,  
bez obsahu chlóru, dusitanu a diaminů -

COOL-setral-SYN 100 - Ocel, litina  
a neželezné kovy

Plně syntetická chladicí kapalina, bez obsahu chlóru,  
dusitanu či diaminů pro všechny řezné operace -

COOL-setral-SYN 919 N - Austentická ocel,  
ocelová litina a hliník

Minerální olej obsahující EP chladicí kapalinu,  
bez obsahu chlóru, dusitanu a diaminů

-

Kapaliny pro zpracování kovů
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PRODUKT ODPAŘOVACÍ 
ČÍSLO 
(ÉTER=1)

ROZSAH TEPLOT 
[°C]

POPIS CERTIFIKÁT 
O SHODĚ

CLEAN-setral-AN/U 4 -40 až +40 Rychle a beze zbytku odpařující se odmašťovač,  
vysoce účinný čistič -

CLEAN-setral-COVA - -30 až +140 Čisticí roztok pro šroubové kompresory, hydraulické systémy, 
převody a jiné systémy s oběhem oleje.  
Rozpouští fermež a karbonové usazeniny -

CLEAN-setral-CST 110 -20 až +40 Univerzální čistič a odmašťovač,  
vhodný také pro potravinářský průmysl

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

CLEAN-setral-EDK (Sprej)* - -10 až +40 Odstraňovač starých nátěrů za studena a čistič dutin
*k dostání pouze jako aerosol -

CLEAN-setral-FD 19 -30 až +80 Vysoce účinný H1 čistič a odmašťovač k čištění ložisek, 
strojních částí a částí vstřikovacích strojů a nástrojů

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

CLEAN-setral-INT/648 4 -20 až +70 Speciální čistič pro oleje na bázi PFPE, vhodný také  
pro potravinářský průmysl. Rychle se odpařuje  
a nezanechává stopy po čištění

H1 certifikace, 
Halal certifikace,
Kosher certifikace

CLEAN-setral-SR (Sprej)* - -5 až +30 pH-neutrální pěnový univerzální čistič na sklo, plasty,  
strojní části, koberce atd.
*k dostání pouze jako aerosol

-

CLEAN-setral-SS 130 -40 až +60 Ekologický čistič a odmašťovač -

CLEAN-setral-SU 4 -40 až +40 Univerzální čistič a odmašťovač na kovové povrchy.  
Rychle se odpařuje a nezanechává rezidua

-

Čističe

Aditiva
Čis

tič
e

Ad
iti

va

PRODUKT POPIS

PAC-setral-KN/M 1407 Balení omyvatelných aditiv do olejů pro textilní stroje

PAC-setral-EPL Speciální technologie EPL aditiv, která zabrání důlkové/mikro 
důlkové korozi při výrobě motorových,  
převodových či hydraulických olejů
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