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W produkcji napojów szczególne znaczenie mają trzy aspekty: 
ochrona konsumenta, niezawodne procesy produkcyjne oraz 
efektywność energetyczna.

Wysoko wydajne syntetyczne środki smarowe firmy Klüber, 
posiadające rejestrację NSF H1, pomogą osiągnąć powyższe 
cele, ponieważ oferują one znacznie więcej niż tylko zmniejsze-
nie tarcia, obniżenie temperatury pracy czy wydłużenie okresu 
eksploatacji podzespołów. Broszura ta pomoże w wyborze od-
powiedniego, w zależności od warunków zastosowania, środka 
smarowego, który spełni szeroki zakres wymagań, poczynając 
od higienicznego rozlewu w obszarach aseptycznych, po za-
pewnienie wysokiej odporności na zmywanie wodą.

Środki smarowe opracowane specjalnie do zastosowania 
w produkcji napojów są wynikiem naszej wieloletniej ścisłej 
współpracy z producentami maszyn oraz użytkownikami koń-
cowymi w tym sektorze. Projektanci maszyn i instalacji mogą 
korzystać z uzyskanego przez nas doświadczenia już w po-
czątkowej fazie projektu. Producenci napojów mogą zaufać 
naszemu doświadczeniu na każdym etapie procesu produkcyj-
nego. Połączenie doradztwa i szerokiej gamy środków smaro-
wych stanowi szczególny atut firmy Klüber.

Optymalizacja procesów produkcyjnych: KlüberAssetSup-
port Rola firmy Klüber nie ogranicza się do produkcji specjali-
stycznych środków smarowych. Istotna jest dla nas możliwość 
zaoferowania klientom, producentom maszyn bądź ich ope-
ratorom, porad w zakresie właściwego smarowania urządzeń. 
Bierzemy pod uwagę całościowy obraz procesów realizowa-
nych w Państwa zakładzie i oferujemy pomoc oraz porady 
dotyczące optymalnego zastosowania środków smarowych. 
Sugerujemy także jakie działania należy podjąć, aby usprawnić 
proces produkcyjny. Świadczymy usługi obejmujące dobór wła-
ściwych środków smarowych i pokazujemy jak obniżyć koszty. 
Podsumowując: oferujemy ścisłą współpracę, pozwalającą 
systematycznie usprawniać procesy smarowania w Państwa 
zakładzie i uzyskać maksymalne korzyści z posiadanych urzą-
dzeń oraz know-how pracowników. Możliwe jest zwiększenie 
wielkości produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
eksploatacji.

Prosimy kontaktować się z naszymi specjalistami KlüberAs-
setSupport, którzy przedstawią Państwu interesujące i często 
zaskakujące rozwiązania pozwalające zmniejszyć koszty.

Środki smarowe NSF H1 dla całej linii 
produkcyjnej

Ochrona konsumenta: środki smarowe NSF H1 dla całej 
linii produkcyjnej Aby zapobiec niewłaściwemu zastosowaniu 
środków smarowych bez rejestracji NSF H1 w nieodpowied-
niej części linii produkcyjnej, zalecamy stosowanie w Państwa 
zakładzie wyłącznie tych środków, które uzyskały rejestra-
cję w kategorii H1. Wielu naszych klientów zdecydowało się 
na takie rozwiązanie i osiąga korzyści ze zoptymalizowanego 
zarządzania smarowaniem w zakładzie. Niektórym klientom 
udało się zmniejszyć o jedną trzecią liczbę stosowanych środ-
ków smarowych. Oferujemy szeroką gamę specjalistycznych 
środków smarowych posiadających rejestrację NSF H1, przewi-
dzianych do stosowania w każdym miejscu instalacji wymaga-
jącym smarowania, w całej linii produkcyjnej. Środki smarowe 
posiadające kategorię H1 przeznaczone są do zastosowań, 
w których dochodzi do przypadkowego, technicznie nieunik-
nionego kontaktu z produktami spożywczymi. 

Ponadto, większość naszych zakładów produkcyjnych wytwa-
rzających środki smarowe kategorii H1 uzyskało certyfikat na 
zgodność z normą ISO 21469, która określa wymagania higie-
niczne dotyczące receptury, produkcji i zastosowania środ-
ków smarowych, które mogą wejść w przypadkowy kontakt 
z wyrobem. W celu uzyskania certyfikatu producenci środków 
smarowych muszą opracować strategię spełnienia wymogów 
higienicznych uwzględniającą wszelkie zagrożenia chemiczne, 
fizyczne i biologiczne występujące podczas zastosowania tych 
środków. Oferujemy także ponad 100 różnych środków sma-
rowych posiadających certyfikat Halal i certyfikat koszerności, 
zarejestrowanych w kategorii H1, dzięki czemu firma Klüber 
pomaga spełnić powyższe wymagania w całej linii produkcyj-
nej. Tym samym nasze środki smarowe mają znaczący udział 
w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności. 
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Zastosowanie Miejsca zastoso-
wania /elementy 
maszyn 

Specjalistyczny środek smarowy  
firmy Klüber  

Klasa NLGI Olej bazowy Środek za-
gęszczający

Górna 
granica 
zakresu 
temperatury 
pracy około

Dolna grani-
ca zakresu 
temperatury 
pracy około

Uwagi dotyczące zastosowania i korzyści 

Przenośniki Paletyzery, napędy 
i łańcuchy przenośni-
ków

Klüberoil 4 UH1 1500 N Spray Nie dotyczy Syntetyczny 
olej/ester1) 
węglowodo-
rowy

Brak 1201) [°C]  
248 [°F] 

–20 [°C] 
–4 [°F] 

Smarowanie napędu i łańcucha przenośnika w miejscach, gdzie potrzebne jest maksymalne przyleganie, na przykład  –
w napędach o wysokiej prędkości 
Dobra ochrona przed zużyciem, wydłużająca okres eksploatacji łańcucha  –
Niskie spienianie sprayu, aby zapewnić maksymalną penetrację do głównych miejsc tarcia w łańcuchu   –

Suche trwałe smaro-
wanie łańcuchów 

Klüberplus SK 02-295/ 
Klüberoil 4 UH1 1500 N Dispersion

Nie dotyczy Wosk Brak  60 [°C] 
140 [°F]

–30 [°C] 
–22 [°F]

Z reguły w postaci dyspersji Klüberplus SK 02-295 przy użyciu Klüberoil 4 UH 1 1500 N w stosunku 60% do 40%  –
(wagowo)
Nakładanie poprzez zanurzenie w gorącej kąpieli, aby zapewnić trwałe smarowanie łańcuchów stosowanych przy ma- –
łych i średnich prędkościach3) 

Łożyska przenośników Klübersynth UH1 14-222 2 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe 

120 [°C] 
248 [°F]

–25 [°C] 
–13 [°F]

Dobra ochrona przed zużyciem  –
Dobra odporność na gorącą i zimną wodę  –
Zwiększona ochrona przed korozją  –
Certyfikat ISO 21469   –

Systemy przenośni-
ków członowych pły-
towych do napełniania 
opakowań stalowych 
/plastykowych 

Klübertop TP 38-901 Nie dotyczy Nie dotyczy PTFE 200 [°C] 
392 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Do stosowania w systemach przenośników służących do napełniania opakowań stalowych i plastykowych  –
Zmniejsza ryzyko przewracania się butelek i eliminuje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na posadzce  –
Nie należy stosować w obszarach, w których znajdują się otwarte produkty spożywcze  –

Przekładnie zabu-
dowane (przekładnie 
zębate walcowe, 
przekładnie różnicowe 
kątowe i przekładnie 
ślimakowe)

Wysoko wydajne oleje 
przekładniowe 

Klüberoil 4 UH1 100 N…1500 serii N4) 
 
Dostępny w klasach lepkości  ISO VG 32, 46, 
68, 100, 220, 320, 460, 680, 1500 
Dobór klasy lepkości zależy od rodzaju prze-
kładni i zastosowania 

Nie dotyczy Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy  
/estrowy 

120 [°C] 
248 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

–35 [°C] 
–31 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

Zwiększona ochrona przed zużyciem i wytrzymałość warstwy środka smarowego, zapewniające maksymalny  –
okres użytkowania podzespołu 
Seria olejów spełniająca wymagania CLP określone w normie DIN 51 517 część 3 –
Stopień obciążenia niszczącego (zacieranie) ≥ 12 w badaniu FZG, według DIN ISO 14635-1 A/8.3/90 –
Dobra stabilność starzenia się i utleniania, zwiększająca żywotność oleju w porównaniu z olejami mineralnymi  –
do zastosowań przemysłowych 
Dobra ochrona przed korozją  –
Obojętny wobec materiałów uszczelniających i farb – 2)

Certyfikat ISO 21469   –

Wysoko wydajne 
oleje przekładniowe 
wydłużające czas 
eksploatacji 

Klübersynth UH1 6-100…6804) 
 
Dostępny w klasach lepkości  ISO VG 100, 
150, 220, 320, 460, 680 
Dobór klasy lepkości zależy od rodzaju prze-
kładni i zastosowania

Nie dotyczy Poliglikol 160 [°C] 
320 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

–35 [°C] 
–31 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

Zwiększona ochrona przed zużyciem i wytrzymałość warstwy środka smarowego, zapewniające maksymalny  –
okres użytkowania podzespołu w porównaniu z olejami mineralnymi do zastosowań przemysłowych i syntetycz-
nymi olejami węglowodorowymi 
Seria olejów spełniająca wymagania CLP określone w normie DIN 51 517 część 3 –
Stopień obciążenia niszczącego (zacieranie) ≥ 12 w badaniu FZG, według DIN ISO 14635-1 A/8.3/90 –
Dobra stabilność starzenia się i utleniania, wydłużająca okres użytkowania oleju  –
Właściwości poliglikolowego oleju bazowego zmniejszające tarcie pozwalają zredukować straty mocy i zwiększyć  –
wydajność 
Dobra ochrona przed korozją  –
Certyfikat ISO 21469  –

składnika aktywnego 1) 
Ze względu na różne składy elastomerów i tworzyw sztucznych zalecamy sprawdzenie kompatybilności przed zastosowaniem w produkcji seryjnej.2) 
Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Klüber, aby uzyskać informacje na temat zastosowania do łańcuchów dyspersji Klüberplus SK 02-295 / Klüberoil 4 UH1 1500 N.3) 
W celu doboru lepkości oleju należy odwołać się do instrukcji producenta urządzenia lub zwrócić się o poradę.4) 
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Zastosowanie Miejsca zastoso-
wania /elementy 
maszyn 

Specjalistyczny środek smarowy  
firmy Klüber  

Klasa NLGI Olej bazowy Środek za-
gęszczający

Górna 
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392 [°F]
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przekładnie różnicowe 
kątowe i przekładnie 
ślimakowe)

Wysoko wydajne oleje 
przekładniowe 

Klüberoil 4 UH1 100 N…1500 serii N4) 
 
Dostępny w klasach lepkości  ISO VG 32, 46, 
68, 100, 220, 320, 460, 680, 1500 
Dobór klasy lepkości zależy od rodzaju prze-
kładni i zastosowania 

Nie dotyczy Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy  
/estrowy 

120 [°C] 
248 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

–35 [°C] 
–31 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

Zwiększona ochrona przed zużyciem i wytrzymałość warstwy środka smarowego, zapewniające maksymalny  –
okres użytkowania podzespołu 
Seria olejów spełniająca wymagania CLP określone w normie DIN 51 517 część 3 –
Stopień obciążenia niszczącego (zacieranie) ≥ 12 w badaniu FZG, według DIN ISO 14635-1 A/8.3/90 –
Dobra stabilność starzenia się i utleniania, zwiększająca żywotność oleju w porównaniu z olejami mineralnymi  –
do zastosowań przemysłowych 
Dobra ochrona przed korozją  –
Obojętny wobec materiałów uszczelniających i farb – 2)

Certyfikat ISO 21469   –

Wysoko wydajne 
oleje przekładniowe 
wydłużające czas 
eksploatacji 

Klübersynth UH1 6-100…6804) 
 
Dostępny w klasach lepkości  ISO VG 100, 
150, 220, 320, 460, 680 
Dobór klasy lepkości zależy od rodzaju prze-
kładni i zastosowania

Nie dotyczy Poliglikol 160 [°C] 
320 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

–35 [°C] 
–31 [°F] 
lub mniej 
(zależnie od 
lepkości)

Zwiększona ochrona przed zużyciem i wytrzymałość warstwy środka smarowego, zapewniające maksymalny  –
okres użytkowania podzespołu w porównaniu z olejami mineralnymi do zastosowań przemysłowych i syntetycz-
nymi olejami węglowodorowymi 
Seria olejów spełniająca wymagania CLP określone w normie DIN 51 517 część 3 –
Stopień obciążenia niszczącego (zacieranie) ≥ 12 w badaniu FZG, według DIN ISO 14635-1 A/8.3/90 –
Dobra stabilność starzenia się i utleniania, wydłużająca okres użytkowania oleju  –
Właściwości poliglikolowego oleju bazowego zmniejszające tarcie pozwalają zredukować straty mocy i zwiększyć  –
wydajność 
Dobra ochrona przed korozją  –
Certyfikat ISO 21469  –

składnika aktywnego 1) 
Ze względu na różne składy elastomerów i tworzyw sztucznych zalecamy sprawdzenie kompatybilności przed zastosowaniem w produkcji seryjnej.2) 
Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Klüber, aby uzyskać informacje na temat zastosowania do łańcuchów dyspersji Klüberplus SK 02-295 / Klüberoil 4 UH1 1500 N.3) 
W celu doboru lepkości oleju należy odwołać się do instrukcji producenta urządzenia lub zwrócić się o poradę.4) 
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Zastosowanie Miejsca zastoso-
wania /elementy 
maszyn 

Specjalistyczny środek smarowy  
firmy Klüber  

Klasa NLGI Olej bazowy Środek za-
gęszczający

Górna grani-
ca zakresu 
temperatury 
pracy około

Dolna gra-
nica zakre-
su tempera-
tury pracy 
około

Uwagi dotyczące zastosowania i korzyści 

Maszyny do rozlewu, 
kapslowania i etyki-
etowania 

Pręty dźwigni i pro-
wadnice w maszy-
nach rozlewczych 

PARALIQ P40 Spray Nie dotyczy Mineralny olej 
parafinowy1)

Brak 601) [°C] 
140 [°F]

–10 [°C] 
 14 [°F]

Olej lekki, zmniejszający tarcie i optymalizujący ruch ślizgowy, np. w głowicach maszyn kapslujących   –
 

Klüberfood NH1 6-10 Nie dotyczy Poliglikol Brak  60 [°C] 
140 [°F]

  0 [°C] 
32 [°F]

Dobra ochrona przed zużyciem i korozją –
Przeznaczony w szczególności do miejsc tarcia mających kontakt z cukrem, np. wahaczy, ogniw łańcuchowych  –
czy czujników, zmniejszający przyleganie cukru 
Certyfikat ISO 21469  –

Otwarte przekładnie 
napędów w maszy-
nach rozlewczych

Klüberfood NH1 14-222 Spray 2 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy1)

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe1)

1201) [°C] 
248 [°F]

–25 [°C] 
–13 [°F]

Smar w postaci sprayu, co ułatwia jego nałożenie na otwarte przekładnie i prowadnice  –
Dobra ochrona przed zużyciem i korozją –
Dobra odporność na gorącą i zimną wodę   –

Zamykarki puszek Klüberfood NH1 14-261 1 Mineralny olej 
parafinowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe1)

1201) [°C] 
248 [°F]

–30 [°C] 
 –2  [°F]

Nakładanie za pośrednictwem centralnych układów smarowania –
Dobra odporność na wodę –
Dobra ochrona przed zużyciem i korozją  –

Centralne układy sma-
rowania w maszynach 
rozlewczych 

Klübersynth UH1 14-151 1 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe

120 [°C] 
248 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Nakładanie za pośrednictwem centralnych układów smarowania   –
Odpowiedni do smarowania przekładni, siłowników podnoszących, wodzideł, płytek krzywkowych  –
Dobra odporność na wodę  –
Dobra ochrona przed zużyciem i korozją  –
Certyfikat ISO 21469  –

Łożyska i wałki prze-
suwne maszyn do 
kapslowania

PARALIQ GA 343 2 Mineralny olej 
parafinowy  
/Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe

120 [°C] 
248 [°F]

–30 [°C] 
–22 [°F]

Dobra odporność na gorącą i zimną wodę –
Dobra ochrona przed korozją  –
Produkt zalecany przez wiodących producentów maszyn do kapslowania –

Łożyska pracujące 
w wysokich tempera-
turach w maszynach 
do etykietowania 

BARRIERTA L55/2 2 PFPE PTFE  260 [°C] 
 500 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Dobra ochrona przed zużyciem i stabilność cieplna pozwalają na wydłużenie okresu przed wymianą oleju  –
Należy zwrócić uwagę na konieczność oczyszczenia miejsc tarcia przed pierwszym smarowaniem  –
Certyfikat ISO 21469  –

Uszczelki Uszczelki i kurki 
do rozlewu (EPDM)

PARALIQ GTE 703 3 Olej siliko-
nowy 

PTFE 150 [°C] 
302 [°F]

–50 [°C] 
–58 [°F]

Do stosowania w łożyskach o niewielkich obciążeniach oraz w uszczelkach EPDM – 2) maszyn do rozlewu, 
bez aseptycznego rozlewu na zimno 
Certyfikat ISO 21469  –

Uszczelki i kurki 
do rozlewu (EPDM) 
do aseptycznego 
rozlewu na zimno 

Klüberfood NH1 87-703 Hyg 3 Olej siliko-
nowy 

PTFE 150 [°C] 
302 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Do stosowania w łożyskach o niewielkich obciążeniach oraz w uszczelkach EPDM – 2), aby zwiększyć poziom higie-
ny w maszynach do aseptycznego rozlewu na zimno 
Środek smarowy zawiera środek do zwalczania drobnoustrojów w żywności, co pozwala na wydłużenie przerw  –
pomiędzy czynnościami konserwacyjnymi
Certyfikat ISO 21469   –

Uszczelki i kurki 
do rozlewu  
(inne niż EPDM)

Klübersynth UH1 64-2403 3 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Krzemian 140 [°C] 
284 [°F]

–10 [°C] 
 14 [°F]

Smar uszczelniający, odpowiedni dla kurków do piwa, maszyn do rozlewu do beczek, filtrów, dławnic, przepon  –
gumowych i uszczelek2)

Certyfikat ISO 21469   –

składnika aktywnego1) 
Ze względu na różne składy elastomerów i tworzyw sztucznych zalecamy sprawdzenie kompatybilności przed zastosowaniem w produkcji seryjnej.2) 
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Zastosowanie Miejsca zastoso-
wania /elementy 
maszyn 

Specjalistyczny środek smarowy  
firmy Klüber  

Klasa NLGI Olej bazowy Środek za-
gęszczający

Górna grani-
ca zakresu 
temperatury 
pracy około

Dolna gra-
nica zakre-
su tempera-
tury pracy 
około

Uwagi dotyczące zastosowania i korzyści 

Maszyny do rozlewu, 
kapslowania i etyki-
etowania 

Pręty dźwigni i pro-
wadnice w maszy-
nach rozlewczych 

PARALIQ P40 Spray Nie dotyczy Mineralny olej 
parafinowy1)

Brak 601) [°C] 
140 [°F]

–10 [°C] 
 14 [°F]

Olej lekki, zmniejszający tarcie i optymalizujący ruch ślizgowy, np. w głowicach maszyn kapslujących   –
 

Klüberfood NH1 6-10 Nie dotyczy Poliglikol Brak  60 [°C] 
140 [°F]

  0 [°C] 
32 [°F]

Dobra ochrona przed zużyciem i korozją –
Przeznaczony w szczególności do miejsc tarcia mających kontakt z cukrem, np. wahaczy, ogniw łańcuchowych  –
czy czujników, zmniejszający przyleganie cukru 
Certyfikat ISO 21469  –

Otwarte przekładnie 
napędów w maszy-
nach rozlewczych

Klüberfood NH1 14-222 Spray 2 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy1)

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe1)

1201) [°C] 
248 [°F]

–25 [°C] 
–13 [°F]

Smar w postaci sprayu, co ułatwia jego nałożenie na otwarte przekładnie i prowadnice  –
Dobra ochrona przed zużyciem i korozją –
Dobra odporność na gorącą i zimną wodę   –

Zamykarki puszek Klüberfood NH1 14-261 1 Mineralny olej 
parafinowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe1)

1201) [°C] 
248 [°F]

–30 [°C] 
 –2  [°F]

Nakładanie za pośrednictwem centralnych układów smarowania –
Dobra odporność na wodę –
Dobra ochrona przed zużyciem i korozją  –

Centralne układy sma-
rowania w maszynach 
rozlewczych 

Klübersynth UH1 14-151 1 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe

120 [°C] 
248 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Nakładanie za pośrednictwem centralnych układów smarowania   –
Odpowiedni do smarowania przekładni, siłowników podnoszących, wodzideł, płytek krzywkowych  –
Dobra odporność na wodę  –
Dobra ochrona przed zużyciem i korozją  –
Certyfikat ISO 21469  –

Łożyska i wałki prze-
suwne maszyn do 
kapslowania

PARALIQ GA 343 2 Mineralny olej 
parafinowy  
/Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Kompleksowe 
mydło alumi-
niowe

120 [°C] 
248 [°F]

–30 [°C] 
–22 [°F]

Dobra odporność na gorącą i zimną wodę –
Dobra ochrona przed korozją  –
Produkt zalecany przez wiodących producentów maszyn do kapslowania –

Łożyska pracujące 
w wysokich tempera-
turach w maszynach 
do etykietowania 

BARRIERTA L55/2 2 PFPE PTFE  260 [°C] 
 500 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Dobra ochrona przed zużyciem i stabilność cieplna pozwalają na wydłużenie okresu przed wymianą oleju  –
Należy zwrócić uwagę na konieczność oczyszczenia miejsc tarcia przed pierwszym smarowaniem  –
Certyfikat ISO 21469  –

Uszczelki Uszczelki i kurki 
do rozlewu (EPDM)

PARALIQ GTE 703 3 Olej siliko-
nowy 

PTFE 150 [°C] 
302 [°F]

–50 [°C] 
–58 [°F]

Do stosowania w łożyskach o niewielkich obciążeniach oraz w uszczelkach EPDM – 2) maszyn do rozlewu, 
bez aseptycznego rozlewu na zimno 
Certyfikat ISO 21469  –

Uszczelki i kurki 
do rozlewu (EPDM) 
do aseptycznego 
rozlewu na zimno 

Klüberfood NH1 87-703 Hyg 3 Olej siliko-
nowy 

PTFE 150 [°C] 
302 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Do stosowania w łożyskach o niewielkich obciążeniach oraz w uszczelkach EPDM – 2), aby zwiększyć poziom higie-
ny w maszynach do aseptycznego rozlewu na zimno 
Środek smarowy zawiera środek do zwalczania drobnoustrojów w żywności, co pozwala na wydłużenie przerw  –
pomiędzy czynnościami konserwacyjnymi
Certyfikat ISO 21469   –

Uszczelki i kurki 
do rozlewu  
(inne niż EPDM)

Klübersynth UH1 64-2403 3 Syntetyczny 
olej węglowo-
dorowy

Krzemian 140 [°C] 
284 [°F]

–10 [°C] 
 14 [°F]

Smar uszczelniający, odpowiedni dla kurków do piwa, maszyn do rozlewu do beczek, filtrów, dławnic, przepon  –
gumowych i uszczelek2)

Certyfikat ISO 21469   –

składnika aktywnego1) 
Ze względu na różne składy elastomerów i tworzyw sztucznych zalecamy sprawdzenie kompatybilności przed zastosowaniem w produkcji seryjnej.2) 
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Zastosowanie Miejsca zastoso-
wania /elementy 
maszyn

Specjalistyczny środek smarowy 
firmy Klüber  

Olej bazowy Środek 
zagęszcza-
jący 

Górna gra-
nica zakresu 
temperatury 
pracy około

Dolna grani-
ca zakresu 
temperatury 
pracy około

Uwagi dotyczące zastosowania i korzyści

Tunele do pa-
kowania w folię 
termokurczliwą 

Łańcuchy przeno-
śników i napędów 

Klüberfood NH1 CH2-220 Ester Brak 250 [°C]
482 [°F]

  0 [°C]
32 [°F]

Niewielka szybkość parowania oleju spowalnia proces tworzenia się osadu i zmniejsza zużycie oleju  –
Certyfikat ISO 21469  –

Gwinty Gwinty Klüberoil 4 UH1-15 Spray Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy  
/olej na bazie 
estrów1)

Brak 1101) [°C] 
230 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Lekki olej penetrujący wspomagający demontaż i skracający czas przestoju  –

Gwinty  
i prowadniki 

Klüberpaste UH1 84-201 Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Smar stały  
/ PTFE

120 [°C] 
248 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Uniwersalna biała pasta montażowa i do gwintów  –
Doskonale sprawdza się w niskich temperaturach; dobra wytrzymałość warstwy środka smarowego, dobra ochrona przed korozją  –
Obojętna wobec stali stopowej  –
Odpowiednia także dla łożysk ślizgowych o małej prędkości, szyn prowadzących, zawiasów, wałeczków łożysk, itp.  –

Sprężarki Śrubowe sprężar-
ki powietrza, ukła-
dy pneumatyczne 
i hydrauliczne 

Klüber Summit Hysyn FG 322) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń i zużycie, z reguły pozwala wydłużyć  –
okres użytkowania oleju i obniża koszty eksploatacji 
W celu określenia optymalnego okresu użytkowania oleju zaleca się skorzystanie z analiz wykonywanych w ramach usługi KlüberMonitor  –
Alternatywnym środkiem smarowym, zgodnie z zastosowaniem/specyfikacją, jest Klüberfood 4 NH 1-32 –
W celu uzyskania porady należy skontaktować się z konsultantem firmy Klüber  –
Certyfikat ISO 21469   –

Śrubowe sprę-
żarki powietrza 
i układy hydrau-
liczne 

Klüber Summit Hysyn FG 462) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń i zużycie, z reguły pozwala wydłużyć  –
okres użytkowania oleju i obniża koszty eksploatacji
W celu określenia optymalnego okresu użytkowania oleju zaleca się skorzystanie z analiz wykonywanych w ramach usługi KlüberMonitor –
Alternatywnym środkiem smarowym, zgodnie z zastosowaniem/specyfikacją, jest Klüberfood 4 NH1-46 –
W celu uzyskania porady należy skontaktować się z konsultantem firmy Klüber –
Certyfikat ISO 21469   –

Tłokowe sprężarki 
powietrza 

Klüber Summit Hysyn FG 68 or 1002) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń –
Spowolniony proces tworzenia się osadu zmniejsza zanieczyszczenie zaworów, minimalizując ryzyko ich zakleszczania się i strat sprężania, dzię- –
ki czemu wzrasta wydajność i obniża się zużycie energii
Certyfikat ISO 21469   –

Łopatkowe ob-
rotowe sprężarki 
powietrza pompy 
próżniowe /zamy-
karki puszek

Klüber Summit Hysyn FG 1002) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–35 [°C] 
–31 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń –
Zwiększona wydajność dzięki spowolnionemu procesowi tworzenia się osadu, co ogranicza zanieczyszczenie łopatek i zapobiega ich zakleszczaniu się  –
oraz stratom sprężania 
W celu określenia optymalnego okresu użytkowania oleju zaleca się skorzystanie z analiz wykonywanych w ramach usługi KlüberMonitor  –
Certyfikat ISO 21469   –

Sprężarki  
chłodnicze 

Klüber Summit R 2002) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Olej syntetyczny do sprężarek chłodniczych, w których jako czynnik chłodniczy wykorzystywany jest amoniak (R717), CO2 (R744), propan (R290),  –
propylen (R1270) lub butan (R600), minimalizujący ubytki i tworzenie się osadu oraz przyczyniający się do zmniejszenia zużycia oleju i obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych 
Temperatura krzepnięcia ≤ –45 [°C] (–49 [°F]) –
Certyfikat ISO 21469   –

składnika aktywnego1) 
W celu doboru lepkości oleju należy odwołać się do instrukcji producenta urządzenia lub zwrócić się o poradę.2) 
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Zastosowanie Miejsca zastoso-
wania /elementy 
maszyn

Specjalistyczny środek smarowy 
firmy Klüber  

Olej bazowy Środek 
zagęszcza-
jący 

Górna gra-
nica zakresu 
temperatury 
pracy około

Dolna grani-
ca zakresu 
temperatury 
pracy około

Uwagi dotyczące zastosowania i korzyści

Tunele do pa-
kowania w folię 
termokurczliwą 

Łańcuchy przeno-
śników i napędów 

Klüberfood NH1 CH2-220 Ester Brak 250 [°C]
482 [°F]

  0 [°C]
32 [°F]

Niewielka szybkość parowania oleju spowalnia proces tworzenia się osadu i zmniejsza zużycie oleju  –
Certyfikat ISO 21469  –

Gwinty Gwinty Klüberoil 4 UH1-15 Spray Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy  
/olej na bazie 
estrów1)

Brak 1101) [°C] 
230 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Lekki olej penetrujący wspomagający demontaż i skracający czas przestoju  –

Gwinty  
i prowadniki 

Klüberpaste UH1 84-201 Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Smar stały  
/ PTFE

120 [°C] 
248 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Uniwersalna biała pasta montażowa i do gwintów  –
Doskonale sprawdza się w niskich temperaturach; dobra wytrzymałość warstwy środka smarowego, dobra ochrona przed korozją  –
Obojętna wobec stali stopowej  –
Odpowiednia także dla łożysk ślizgowych o małej prędkości, szyn prowadzących, zawiasów, wałeczków łożysk, itp.  –

Sprężarki Śrubowe sprężar-
ki powietrza, ukła-
dy pneumatyczne 
i hydrauliczne 

Klüber Summit Hysyn FG 322) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–45 [°C] 
–49 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń i zużycie, z reguły pozwala wydłużyć  –
okres użytkowania oleju i obniża koszty eksploatacji 
W celu określenia optymalnego okresu użytkowania oleju zaleca się skorzystanie z analiz wykonywanych w ramach usługi KlüberMonitor  –
Alternatywnym środkiem smarowym, zgodnie z zastosowaniem/specyfikacją, jest Klüberfood 4 NH 1-32 –
W celu uzyskania porady należy skontaktować się z konsultantem firmy Klüber  –
Certyfikat ISO 21469   –

Śrubowe sprę-
żarki powietrza 
i układy hydrau-
liczne 

Klüber Summit Hysyn FG 462) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń i zużycie, z reguły pozwala wydłużyć  –
okres użytkowania oleju i obniża koszty eksploatacji
W celu określenia optymalnego okresu użytkowania oleju zaleca się skorzystanie z analiz wykonywanych w ramach usługi KlüberMonitor –
Alternatywnym środkiem smarowym, zgodnie z zastosowaniem/specyfikacją, jest Klüberfood 4 NH1-46 –
W celu uzyskania porady należy skontaktować się z konsultantem firmy Klüber –
Certyfikat ISO 21469   –

Tłokowe sprężarki 
powietrza 

Klüber Summit Hysyn FG 68 or 1002) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–40 [°C] 
–40 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń –
Spowolniony proces tworzenia się osadu zmniejsza zanieczyszczenie zaworów, minimalizując ryzyko ich zakleszczania się i strat sprężania, dzię- –
ki czemu wzrasta wydajność i obniża się zużycie energii
Certyfikat ISO 21469   –

Łopatkowe ob-
rotowe sprężarki 
powietrza pompy 
próżniowe /zamy-
karki puszek

Klüber Summit Hysyn FG 1002) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak 135 [°C] 
275 [°F]

–35 [°C] 
–31 [°F]

Syntetyczny olej bazowy o niskiej lotności, zapewniający minimalne ubytki, minimalizujący ryzyko zanieczyszczeń –
Zwiększona wydajność dzięki spowolnionemu procesowi tworzenia się osadu, co ogranicza zanieczyszczenie łopatek i zapobiega ich zakleszczaniu się  –
oraz stratom sprężania 
W celu określenia optymalnego okresu użytkowania oleju zaleca się skorzystanie z analiz wykonywanych w ramach usługi KlüberMonitor  –
Certyfikat ISO 21469   –

Sprężarki  
chłodnicze 

Klüber Summit R 2002) Syntetyczny 
olej węglo-
wodorowy

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Olej syntetyczny do sprężarek chłodniczych, w których jako czynnik chłodniczy wykorzystywany jest amoniak (R717), CO2 (R744), propan (R290),  –
propylen (R1270) lub butan (R600), minimalizujący ubytki i tworzenie się osadu oraz przyczyniający się do zmniejszenia zużycia oleju i obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych 
Temperatura krzepnięcia ≤ –45 [°C] (–49 [°F]) –
Certyfikat ISO 21469   –

składnika aktywnego1) 
W celu doboru lepkości oleju należy odwołać się do instrukcji producenta urządzenia lub zwrócić się o poradę.2) 
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Przeznaczenie niniejszej broszury

Celem broszury jest przedstawienie gamy spe-
cjalistycznych produktów firmy Klüber Lubrication 
w sposób usystematyzowany, ułatwiający doko-
nanie wyboru odpowiedniego środka smarowego. 
Broszura przedstawia różne wymagania związane 
z poszczególnymi zastosowaniami, a następnie 
naprowadza na odpowiednie rozwiązanie w postaci 
właściwego środka smarowego. 

Jeśli właściwości produktów wydają się być podob-
ne, w odpowiednich polach zaznaczamy kolorem 
szarym występujące między nimi różnice, ułatwiając 
ostateczny wybór produktu. Jeśli nie znajdą Pań-
stwo środka smarowego, który dokładnie spełnia 
Państwa wymagania, prosimy skontaktować się 
z lokalnym przedstawicielem firmy Klüber Lubrica-
tion, który służy dodatkową pomocą przy wyborze 
produktu z naszego rozbudowanego portfolia środ-
ków smarowych.

Generalnie, przed dokonaniem wyboru środka sma-
rowego zalecamy kontakt z naszymi specjalistami.
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Wydawca publikacji chronionej prawem autorskim:
Klüber Lubrication München KG

Na przedruk, w całości lub w części, zezwala się wyłącznie 
po uprzednim uzgodnieniu z Klüber Lubrication München KG, 
pod warunkiem wskazania źródła i bezpłatnego przekazania 
egzemplarza publikacji. 

Dane zawarte w niniejszej broszurze opierają się na naszym 
ogólnym doświadczeniu i wiedzy aktualnej w czasie jej publi-
kacji. Celem broszury jest przekazanie informacji o możliwych 
zastosowaniach i jest ona skierowana do czytelnika posiadają-
cego wiedzę techniczną. Treść broszury nie stanowi gwarancji 
właściwości produktu ani nie zwalania użytkownika z obowiąz-
ku przeprowadzenia wstępnych testów wybranego produktu 
pod kątem konkretnego zastosowania. Wszelkie dane należy 
traktować jako wartości orientacyjne, zależne od składu 
środka smarowego, zamierzonego zastosowania i sposobu 
aplikacji. Parametry techniczne środków smarowych ulegają 
zmianom w zależności od obciążeń mechanicznych, dyna-
micznych, chemicznych i cieplnych, czasu i ciśnienia. Zmiany 
te mogą wpływać na działanie danego podzespołu. Zalecamy 
skontaktowanie się z nami w celu omówienia konkretnych 
zastosowań. W miarę możliwości, na życzenie klienta służymy 
próbkami do przeprowadzenia testów. Wyroby firmy Klüber 
są stale doskonalone, w związku z czym Klüber Lubrication 
zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie 
zmian wszelkich danych technicznych zawartych w niniejszym 
dokumencie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania. 

Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Germany

Miejscowy sąd pierwszej instancji w Monachium, Niemcy 
Zaświadczenie o wpisie do rejestru 46624
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Klüber Lubrication – Twój specjalista dostępny na całym świecie

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie trybologii są naszą pasją. Dzięki osobistym kontak-
tom i usługom doradztwa pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na całym świecie, 
w każdej branży przemysłu i na każdym rynku. Podejmując się realizacji ambitnych pro-
jektów technicznych i opierając się na doświadczeniu i kompetencji naszych pracowników 
spełniamy wciąż rosnące wymagania, produkując efektywne i wysoko wydajne środki 
smarowe już od ponad 80 lat. 

Przedsiębiorstwo z Grupy Freudenberg
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