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Kaljenje-Sredstva za termično obdelavo 
 

KALILNA OLJA 

Kalilna olja s kratko parno fazo, kaljenje nelegiranih ali legiranih jekel. 

Olja za doseganje maksimalne globine, viskozna kalilna olja z visoko stopnjo kaljenja, za zmanjšanje 

visokega tveganja dimenzijskih sprememb in preprosta kalilna olja za visoko legirana orodna jekla. 

 

NIZKO VIZKOZNA VISOKO KVALITETNA KALILNA OLJA 

ISOMAX 

Zelo visoka zmogljivost kaljenja. Predvsem se uporablja za utrjevanje nelegiranega in legiranega jekla 

in cementno trdnih jekel, da se dosežejo največje mehanske lastnosti tudi pri velikih komponentah. 

 

VISOKO KVALITETNA KALILNA OLJA 

ISORAPID 

Zelo hitro in homogeno kaljenje vseh delov med šaržo serije. Visoka stabilnost izhlapevanja. Hitra 

razčlenitev pokrivne pare znotraj serije. Njihova uporaba v odprtih kopelih za gašenje povzroči nižjo 

proizvodnjo plamena in dima. 

FASTQUENCH 

Izjemno stabilna posebna olja za izhlapevanje, polsintetična, z izredno visoko hitrostjo kaljenja, 

vendar z majhnim izkrivljanjem. 

SYNTHERM 

Biorazgradljive kalilne tekočine na osnovi sintetičnih in naravnih olj z najvišjo kalilno sposobnostjo. 

 

VISOKO KVALITETNA OLJA ZA KALILNE KOPELI 

MARQUENCH 
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Visoko zmogljiva kalilna olja z največjo stabilnostjo proti staranju za široko paleto aplikacij. Postavili 

smo nove standarde glede hitrosti kaljenja in življenjske dobe. Ta vroča kalilna olja se lahko 

uporabljajo za širok razpon temperatur v različnih pečeh, pa tudi za večje komponente. Posebni tipi 

za ekstremne razmere, polsintetični. 

KALILNA OLJA ZA VAKUMSKE PEČI 

VACUQUENCH 

Kalilna olja za vakuumske peči z izredno visoko stabilnostjo izhlapevanja, nizko absorpcijo plinov in 

hitro degaziranje. Za vakuumsko toplotno obdelavo vseh kvalitet jekla. Optimalni rezultati, čiste 

površine, brez madežev. 

 

KALILNA OLJA Z POČASNIMI KARAKTERISTIKAMI OHLAJANJA 

ISODUR 

Kalilna olja s počasnejšimi hitrostmi kaljenja za utrjevanje orodnih jekel, polizdelkov, odprtih 

odkovkov, zlasti legiranih jekel. 

 

VSESTRANSKA OLJA IN SINTETIČNE TEKOČINE 

 

ISOTEMP 

Odporna na različne temperature. Možna je uporaba do 300 ° C. 

SYNTHERM 

Sintetična tekočina z visoko odpornostjo proti staranju. Preprosto pralna z voda. Posebna izvedba za 

hlajenje nitridnih delov solne kopeli. 

 

Vodo mešljiva kalilna sredstva Polimeri 

Polimere se uporabljajo kot dodatek k vodi. Na vroči kovinski površini se tvori film, debelina je 

odvisna od koncentracijo in zagotavlja usmerjeno zmanjšanje koeficienta toplotne prevodnosti vode. 

Rešitev je negorljivost, zaradi visoke vsebnosti vode ter nizke emisije.   
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POLIMERA, Z VODO MEŠLJIVA KALILNA SREDSTVA 

FEROQUENCH 

Kalilne karakteristike olja. Za kaljenje jekla brez razpok. Kaljenje brez dima in ognja 

(namesto olja). Razširjena uporaba, predvsem v velikih kalilnih kopelih za kose do 

100t in več (zobniki, gredi, osi vseh dimenzij). 

AQUATENSID / AQUACOOL 

Odlična za uporabo pri induktivnem in plamenskem kaljenju kot tudi za potopne kopeli. 

Za kaljenje aluminijevih zlitin po žarjenju brez zaostalih napetosti in spreminjanja 

dimenzij. 

 

EMULGIRANA SREDSTVA ZA TOPLOTNO OBDELAVO 

BLACKYNOL WL 

Emulzije za kaljenje popuščenih kosov. Oksidna plast na obdelovancih se obarva 

črno, postane sijoča in ohrani zelo dobro antikorozijsko zaščito. 

 

Solne kopeli 

Širok izbor soli, ki ustrezajo mnogim postopkom toplotne obdelave. Bistvene prednosti so: visoka 

fleksibilnost, zelo enotni temperaturni razpon ter kratek čas. 

Posebne soli, ki so na voljo za kaljenje, uplinjanje, prenos toplote ali čiščenje kopeli. 
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SOLNE KALILNE KOPELI 

HS 

Kopeli za austeniziranje strukturnih, kalibrirnih in kaljenih in temperiranih jekel, kot tudi za stopnje 

predgrevanja za utrjevanje visokohitrostnih jekel. 

AS 

Kaljenje, pretvorba v baintino področje, popuščanje jekel in žarjenje lahkih kovinskih zlitin – brez 

nitrita in z vsebnostjo nitrita z različnimi točkami tališča. 

GS 

Kaljenje in popuščanje jekel, hitroreznih in orodnih jekel. 

NEUTROSAL 

Regenerator za strjevanje solnih kopel za preprečevanje razgradnje. 

SINOXSAL 

Soli za visoke hitrosti jekla za visoke temperature stopnje, z izjemno zaščito pred razgradnjo. 

 

NAOGLIČENJE IN NITRIRANJE 

CARBOGEN 

CARBORAPID 

CARBOMAX 

Stabilne eno in dvo solne kopeli za cementacijo – enostavne za uporabo in ekonomične. 

CARBOTECT 

Posebne prekrivne soli za kopeli za cementiranje in cianidne soli. 

NITROGEN 

Nitridne soli za nitridne kopeli orodna jekla. 

 

TEMNENJE IN BRUNIRANJE 



6 
 

SFS 

Solne kopeli za hkratno kaljenje in zatiranje orodja iz hitroreznih jekel ali orodnih jekel. 

BLACKY 

Kopel za bruniranje železa in železnih kosov, temperatura uporabe pri ca.150°C – brez nitrita. 

 

SPECIALNE SOLI 

ČISTILNA SOL RS 

Solne kopeli različnih sestavin za odstranjevanje barve, plastičnih in gumijastih ostankov iz matrice, 

stojal in komponent ali za odstranjevanje in raztaplanje ostankov peska iz litih komponent. 

SOLI ZA PRENOS TOPLOTE 

Soli ne vsebujejo nitritov za vulkanizacijo gume in druge procese prenosa toplote. 

 

Zaščitne paste 

Inovativne vodne in konvencionalne zaščitne paste na osnovi topil za zaščito pred naogličenju, 

uplinjanjem in nitriranjem jeklenih komponent v plinski atmosferi. 

Ostanke zaščitnih past se enostavno odstrani, bodisi z vodnimi čistilnimi sredstvi ali mehansko. 

 

ZAŠČITNE PASTE PROTI NAOGLIČENJU IN NITRIRANJU 

SUFRATECT 

Inovativne vodne in konvencionalne zaščitne paste na osnovi topil za delno zaščito pred uplinjanjem 

ali nitridiranjem jeklenih komponent v plinski atmosferi. Ostanke vsake zaščitne paste se enostavno 

odstranijo bodisi v vodnih raztopinah za čiščenje ali mehansko po obdelavi. 

 

Livarstvo in Kovanje 
 

LOČILNA SREDSTVA 

DIE-LUBRIC 

Vodo mešljiva in ne vodo mešljiva ločilna sredstva. 

 

MAZANJE BATA 

PISTON-LUBRICANT 

Olje za mazanje bata. 
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PISTON-POWDER 

Trdna maziva, ki omogočajo čisto okolje in minimalno porabo. 

PISTON-GRANULAT 

Granulati. 

PGS 

Dozirne naprave. 

 

OLJA ZA PRENOS TOPLOTE 

TRANSTHERM 

Olja za prenos toplote s sintetičnimi in mineralnimi olji z izjemno termnično stabilnostjo. 

 

SREDSTVA ZA KOVANJE 

DIE-FORGENT 

Maziva, ki se mešajo z vodo, in maziva brez vode za kovanje in vroče stiskanje. Lastnosti grafita in 

brez grafita. Posebni izdelki za krožne sisteme v avtomatih za kovanje. 

DODATNI PRODUKTI ZA LIVARSKO INDUSTRIJO 

WAYLUBRIC 

Mazalna olja za centralne mazalne sisteme. Za mazanje vodil, drsnih stez. 

TEMPLUBRIC 

Lakirni premazi in specialne formulacije za preprečevanje korozije med podlago in matricami, kar 

omogoča tudi lažje razstavljanje opreme. 

ISOTECT 

Korozijska zaščita, ki se uporablja v hladilnih kadeh; se izognemo obarvanju in oksidaciji litih delov. 

Uporablja se tudi kot mazivo za obrezovanje komponent. 

 

Negorljive hidravljične tekočine 
 

Negorljiva hidravlična olja tipa HFA 

Za izpolnjevanje različnih zahtev na hidravličnih tekočinah je PETROFER razvil odlične rešitve za 

vodno hidravliko. Naši sodobni izdelki izpoljnjujejo najzahtevnejše tehnične in ekološke zahteve ter 

jih odobrijo znani proizvajalci originalne opreme. Dobavljamo mineralno olje na osnovi HFA-E tekočin 

in tekočine HFA-S. 
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HFA-S POLNO SINTETIČNI KONCENTRATI ZA VODNO HIDRAVLIKO 

ULTRA-SAFE 10 MPL 

Hidravlična tekočina na osnovi mineralnega olja za uporabo v rudarski industriji. 

ULTRA-SAFE 10 E 

Ester na osnovi hidravlične tekočine za uporabo v rudarstvu in industriji, odlična biorazgradljivost. 

ULTRA-SAFE 10 EF 

Hidravlična tekočina, ki ne vsebuje formaldehida, za uporabo v jeklarnah in hidravličnih stiskalnicah. 

 

ULTRA-SAFE 15 SI 

Hidravlična tekočina, ki temelji na estrih, za uporabo v rudarstvu in industriji, odlična 

biorazgradljivost, izpolnjuje zahteve korozijskega testa po standardu RAG. 

 

ANTI-FREEZE IN KOROZIJSKA ZAŠČITA 

ULTRA-FREEZE 45 

Za toplotne izmenjevalnike npr. za hlajenje stavb, kot tudi za shranjevanje in testiranje hidravljičnih 

komponenet, kot so cilindri, črpalke in ventili. 

 

Negorljiva hidravlična olja tipa HFC 

Zaradi skrbnega izbiranja surovin naši izdelki HFC izpolnjujejo najvišje tehnološke zahteve. Že vrsto let 

se ULTRA-SAFE uspešno uporablja, zlasti v industriji tlačnega litja. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju 

z proizvajalci strojev in opreme, kot so: 

Bühler, Frech, Colosio, IDRA, Bosch-Rexroth itd, so bila dosežena vsa pomembna potrdila. 



9 
 

 

HFC VODNI GLIKOL Z VODNO VREDNOSTJO> 35% 

ULTRA-SAFE 620 

Hidravlično olje za uporabo v livarnah, jeklarskih industriji in rudarstvu. Preizkušen in odobren v 

skladu s sedmim luksemburškim poročilom. 

ULTRA-SAFE 360 

Hidravlično olje z večjo viskoznostjo za uporabo v livarnah, jeklarstvu in rudarstvu. 

ULTRA-SAFE OX 40 

Hidravlično olje odporno na morsko vodo. 

 

HFC-E VODNI GLIKOL Z VODNO VREDNOSTJO < 20% IN ODLIČNIMI LASTNOSTMI PROTI OBRABI 

ULTRA-SAFE E 68 

Hidravlično olje zlasti za uporabo v mobilni hidravliki v rudarstvu, v cevnih strojih v gradbeništvu 

tunelov ter na strojih za gradnjo cest in gozdarstvu. 

 

Negorljiva hidravlična olja tipa HFD 

Izdelki ENVOLUBRIC so sintetične brezvodne hidravlične tekočine s podobnimi hidravličnimi 

lastnostmi kot konvencionalna hidravlična olja. 

Zaradi svoje sestave, izdelki ENVOLUBRIC kažejo odlično stabilnost proti staranju in hidrolizi, ter 

izjemne protikorozijske lastnosti. Zanj so značilni visoko plamenišče in visoka temperatura samovžiga. 
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HFD -R: NA PODLAGI ESTROV FOSFORNE KISLINE -U: NA PODLAGI SINTETIČNIH ESTROV 

ULTRA-SAFE 1120 

HFD-R-Hidravlično olje za nanašanje v fluidne spojke in krmilne enote parne in plinske turbine. 

ENVOLUBRIC HE 46 

HFD-U-Hidravlično olje za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravli. Odobren z 

Factory Mutual. 

ENVOLUBRIC HE 68 

HFD-U-Hidravlično olje za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravli. Odobren z 

Factory Mutual. 

 

HEPG POLIGLIKOLI KI NISO TOPNI V VODI 

ENVOLUBRIC PG 46 NWL 

Hidravlična olja za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravliki. 

ENVOLUBRIC PG 68 NWL 

Hidravlična olja za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravliki. 

Hladilno mazalna sredstva 
 

Vodo mešljiva sredstva 

Dolgotrajno stabilna, emulgirajoča, univerzalna hladilno mazalna sredstva z odlično korozijsko zaščito 

in najboljšimi mazalnimi lastnostmi. 

Glede na vrsto se uporabljajo za grobo in fino obdelavo, rezanje, vrtanje ter brušenje. 
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Z VSEBNOSTJO MINERALNEGA OLJA 

EMULCUT/ISOPAL 

Dolgoročne stabilne, emulzibilne, večnamenske obdeloavlne tekočine z odličnimi protikorozijskimi 

lastnostmi in visoko zmogljivostjo. Odvisno od izbire izdelkov, primeren za splošno obdelavo, 

brušenje in težke operacije. Posebno prilagojene tekočine za obdelavo aluminija za obdelavo 

aluminija z visoko vsebnostjo estra za doseganje izjemnih površinskih lastnosti. 

 

SINTETIČNA SREDSTVA 

ISOCOOL 

Dolgoročno stabilno, brez mineralnih olj, vodotopne večnamenske kovinske tekočine za splošno 

obdelavo in brušenje na železnih in delno neželeznih kovin. 

ISOGRIND 

Dolgoročno stabilno, brez mineralnih olj, tekočine, ki so topne v vodi, z odličnimi lastnostmi za mokro 

in izpiranje za večino postopkov mletja. 

 

Ne vodo mešljiva sredstva 

Olja za vse postopke obdelave kovin. 

Glede na vrsto se uporabljajo za grobo in fino obdelavo, rezanje, vrtanje ter brušenje. 
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REZILNA OLJA IN VISOKO ZMOGLJIVA BRUSILNA OLJA 

ISOCUT 

Rezilna olja za preproste in zahtevne obdelave kovin, ki zagotavljajo visoko učinkovitost, dolgo 

življenjsko dobo orodja in odlične površine. 

ISOCUT R 

Brusilna olja z izjemno zmogljivostjo, majhno nastajanje oljne megle in odlična učinkovitost pri 

visokih hitrostih brusenja. 

ISOCUT VG 

Večfunkcijska olja za kovinsko rezanje jekla, lahkih in neželeznih kovin. Uporablja se kot učinkovita 

rezilna in brusilna olja v različnih viskoznostih in primerna tudi za mazanje strojev in za hidravliko. 

ISOCUT T 

Visokozmogljiva rezalna olja za težko kovinsko rezanje. Posebne kombinacije dodatkov zagotavljajo 

visoko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo orodja. Optimiziran za vrtanje z globinskim vrtanjem z 

enojnim ustjem, izmetalom in procesom BTA ter primeren za obdelovalne stroje. 

ISOCUT BA 

Visokozmogljiva olja za navpično in vodoravno stiskanje; notranje, zunanje in verige. 

ISOCUT LG 

Visokozmogljiva olja, na osnovi GTL tehnologije, višja točka plamenišča. 

ISOCUT M 

Minimalna količina maziv za različne namene. 

 

OLJA ZA HONANJE IN LEPANJE 

SUPERFIN 

Olja za honanje in lepanje imajo odlično sposobnost izpiranja za dosego 

optimalnih površin. Primerna za honanje z diamantom, korundom in drugimi 
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orodji, ter za obdelavo jekla, sive litine, lahkih in barvnih kovin in kromirane 

površine. Ugodna viskoznost in legure omogočajo odlično odvajanje 

odrezkov in ne povzročajo megle. Na voljo tudi z žveplenimi deaktivatorji. 

OLJA ZA POTOPNO EROZIJO, VISOKOZMOGLJIVI KONCENTRATI 

PINGINOL 

Visoko kvalitetni koncentrati masti in pol tekočih masti za operacije 

rezanje. 

DIELEKTRIKUM 

Olje za grobo in zaključno potopno elektro erozijo (EDM), brez vonja in 

barve, oksidacijsko odporen. 

 

Sredstva za preoblikovanje 
 

VLEČENJE / VALJENJE ŽICE 

DRAWLUBE 

Emulzije, olja, paste in sintetična hladilno mazalna sredstva za vlek žice in profilov 

iz bakra in njegovih legur, jeklenih vrvi in nerjavečega jekla. 

ISOLUBE 

Visoko kvalitetna olja in masti z najboljšimi lastnostmi za preoblikovanje aluminija. 

 

PREOBLIKOVANJE V HLADNEM 

ISOFORM 

Olja najboljših lastnosti za širok spekter uporabe, za hladno in toplo preoblikovanje 

jekla, nerjavečega jekla, bakra, aluminija in titana. 

 

PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE 

ISOLUBE 

Olja z nizko viskoznostjo in brez vonja. Lahko hlapljiva olja, razmastljiva pri toplotni 

obdelavi. Primerna za izsekavanje, profiliranje in vzorčenje. Uporabna za 

minimalno mazanje in posnemanje robov. 

DRAWLUB 

Srednje do visoko viskozna olja za štance in globoki vlek, paste na vodni osnovi, 

mešanice emulzije in disperzenti za širok spekter uporabe, npr. fino rezanje plošč 

sklopke ali za globoki vlek prirobnic iz nerjavečega jekla. Primerna za minimalno 

mazanje in razigljevanje. 
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ISO-MILL 

Visoko kvalitetna mazalna sredstva za ravno in profilno valjanje pločevine in žice. 

Olja za kotalno valjanje hladnih cevi in profilov in emulzije za valjanje aluminija. 

 

Industrijska maziva 
 

HIDRAVLIČNA OLJA H, HL , HL P, HL P-D 

ISOLUBRIC VG 

Posebna in splošna uporaba hidravličnih olj, ki temeljijo na visokokakovostnih baznih oljih. Visoka 

stopnja staranja in odpornost proti obrabi s pomočjo specializiranih aditivnih tehnologij. Visok indeks 

viskoznosti (VI) zagotavlja dobro temperaturo viskoznosti. ISOLUBRIC HLP razredi so v skladu z DIN 

ISO 51 524 T 2 in so primerni za prenose. V vseh razredih ISO-VG so na voljo tudi olja ISOLUBRIC VG, 

ki ne vsebujejo cinka. Hidravlična olja detergenta ISOLUBRIC HLP-D imajo optimalno absorpcijo vode. 

 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE HIDRAVLIČNE TEKOČINE 

ENVOLUBRIC 

Hidravlične tekočine na osnovi naravnih in sintetičnih materialov. Vrste HE-TG, HE-PG, HE-ES, HE-PR. 

 

OLJA ZA PRENOSNIKE MOČI 

GEARLUBRIC 

Olja za mastno mazivo ustrezajo DIN / ISO 51 524 T 3 in zagotavljajo izjemne karakteristike EP in 

korozijsko zaščito; izdelki se uporabljajo v vseh industrijskih sektorjih. 

 

OLJA ZA DRSNIKE IN VODILA 

WAYLUBRIC 

Izjemno lepilni izdelki z visoko zmogljivostjo obremenitve in s tem omogočajo optimalne lastnosti 

drsenja. Dobra zaščita pred korozijo in vodoodbojnost. Na voljo v razredih ISO-VG 32, 46, 68, 100, 

150, 220, 320. Posebna maziva so na voljo tudi za tekstilno in papirno industrijo. 

 

OLJA ZA VRETENA 

SPEEDLUBRIC 

Posebno olja z nizko viskoznostjo za mazalna vretena v strojni, brusilni, tekstilni in šivalni aplikaciji. 

Odporen proti staranju in zaščiti pred korozijo. Na voljo v razredih ISO-VG 2-22. 
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MASTI ZA POSEBNE NAMENE 

GREASE 

HAFTOL 

 

Industrijska čistilna sredstva 
 

INDUSTRIJSKA ČISTILNA SREDSTVA 

FEROCLEAN 

Za čiščenje metalnih površin nudi Petrofer širok izbor visoko kvalitetnih industrijsko čistilnih sredstev. 

Razviti so na podlagi raziskav in tehnologije, ob upoštevanju ekologije in varnosti, da izdelki 

izpolnjujejo vse zahteve sodobnega čiščenja. Petrofer čistilna sredstva zagotavljajo dolgo življenjsko 

dobo in manj vzdrževanja. Petrofer ponuja ustrezno čistilno sredstvo, kot individualen proizvod ali 

prilagojeno sistemsko rešitev za proizvodni proces. 

FEROCLEAN N – NEVTRALNA ČISTILA 

Za čiščenje metalnih površin pri vmesnih fazah na proizvodnih linijah in končnem pranju. Tekoči 

izdelki z odlično začasno zaščito pred korozijo. Ne tvorijo motečih ostankov soli in so zato pogosto 

uporabljeni v 1-sistemski coni brez izpiranja. Petrofer nevtralna čistilna sredstva so odlični 

demulgatorji, tako da je dobro ločevanje tujega olja zagotovljeno. 

FEROCLEAN A – ALKALNA ČISTILA 

Uporabljajo se tam kjer je potrebna visoka čistost kovinskih površin, na primer, pred galvanizacijo ali 

emajliranjem in tam kjer je veliko zasušenih nečistoč, starih olj in pigmenta, ki jih je potrebno 

odstraniti. 

FEROCLEAN L – OGLJIKOVODIKI 

Kot alternativa čistilnim sredstvom iz halogeniranih ogljikovodikov nudi Petrofer čistilna sredstva na 

bazi ogljikovodikov, brez hlapov. So brez motečega vonja, klora, fluora in aromatskih spojin. 

Uporabljajo se izključno za razmaščevanje površin. 

 

SREDSTVA ZA NEGO VODO MEŠLJIVIH HLADILNO MAZALNIH TEKOČIN 

FEROSEPT 

Baktericidi in fungicid proti bakterijam in plesnim v emulzijah in z vodo mešljivih tekočinah. 

FEROCLEAN-CS 

Sistemsko čistilno sredstvo s kombinacijo razkužila in učinkom čiščenja za obdelovalne stroje in stroje 

za kaljenje. Uporablja se lahko med postopkom obdelave. 
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CONTRAFUM 

Serija sredstev proti penjenju vodo mešljivih hladilno mazalnih sredstev in sredstev za toplotno 

obdelavo. 

SABOCLED 

Za določanje bakterij v vodo mešljivih hladilno mazalnih in kalinih tekočinah. 

Korozijska zaščitna sredstva 
 

KOROZIJSKO ZAŠČITNA OLJA 

ISOTECT / ISOTECT WSD 

Serija visoko kvalitetnih korozijsko zaščitnih sredstev za začasno ali daljšo uporabo. Preizkušena v 

vseh okoljih, skladiščenju, transportu in na morju. Ustvari zaščitni film iz voska ali olja. 

 

KOROZIJSKA ZAŠČITNA SREDSTVA, MEŠLJIVA Z VODO 

ISOTECT E 

Z vodo mešljivi korozijsko zaščitni koncentrati, ki tudi pri povišanih delovnih temperaturah tvorijo 

stabilno emulzijo. Ko izhlapi voda na ulitkih iz aluminija ostane tanek zaščitni film. 

AQUAPLUS 

Z vodo mešljivi, sintetični korozijski inhibitorji, zelo učinkoviti tudi pri nižjih koncentracijah. 

 

TEKOČINE ZA IZPODRIVANJE VODE 

ISOTECT OSD / DEWATER 

Korozijsko zaščitno sredstvo z odličnimi vodo odbojnimi lastnostmi in različnimi debelinami 

zaščitnega filma. Kemično polarno aktivne sestavine izpodrivajo in preprečujejo vlago in tvorijo 

zaščitno pregradno plast (vosek ali oljni film). 

 

POSEBNI PRODUKTI 

BLACKYNOL 

V kalilnicah preizkušeno korozijsko zaščitno sredstvo za zaščito fosfatiranih in bruniranih kosov. 

Primerno za vmesno in končno zaščito kosov. 

 

Sredstva za papirno industrijo 
 

KEMIKALIJE ZA PROIZVODNJO TISSUE-PAPIRJA 



17 
 

COTAC / RELEASE-AGENT 

Sredstvo za mehkobo Tissue papirja, za uporabo na Yankee-valjih, za kontrolirano ustvarjanje 

mehkobe, nudi zaščito za valj in poveča življenjsko dobo rezila. 

SOFTLAYER 

Sredstva za mehčanje, za uporabo v proizvodnji celuloze in za razprševanja na papir. 

DE-COTAC 

Sredstva za obdelavo odpadnega papirja. 

ISOGRIND PAP 

Brusilno sredstvo za strgala iz jekla. 

PRAGEWALZENOL 

Mazalno sredstvo za reliefne valje v področju pretvorbe. 

OPREMA ZA MAZANJE 

Dozirne črpalke in tlačne mešalne enote za uporabo pri Yankee-premaznih kemikalijah. 

 

POMOŽNE KEMIKALIJE V PAPIRNI INDUSTRIJI 

ISOFOAM 

Dodatki za zračenje in proti penjenju za uporabo v vodnih sistemih strojev za papir. 

FEROCLEAN RFS 

Čistilna sredstva za čiščenje žic in filcev in sistemsko čiščenje vodnega cikla. 

FEROCLEAN LIME 

Apneni inhibitorji. 

FEROCLEAN CS 

Posebni mikro-biocidi za sistemska čiščenja (primarnih in sekundarnih vodov) in za konzervacijo. 
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Naprave za doziranje in merjenje 
 

 

 

NAPRAVE ZA DOZIRANJE IN MERJENJE 

REFRAKTOMETER 

Za določevanje koncentracije z vodo mešljivih sredstev, npr. hladilno mazalnih tekočin, pralnih 

tekočin,…. 

KOLORIMETER 

Absorbcijski kolorimeter za določevanje koncentracije z vodo mešljivih ločilnih sredstev, premazov. 

NAPRAVA ZA MEREJENJE pH 

Za takojšno električno merjenje vrednosti pH v vodnih sistemih. 

TITRACIJSKE ENOTE 

Titracijska enota za določevanje koncentracije čistilnih sredstev na vodni osnovi. 

NAPRAVE ZA MERJENJE TRDOTE 

Naprava (sistem Meinhardt) za določevanje kalilnega učinek kalilnih medijev v delovanju. Posebne 

rešitve za različna vprašanja v zvezi z odmerjanjem, testiranjem in spremljanjem vseh proizvodov. 
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