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Společnost Oest vyvíjí a vyrábí maziva již od 
roku 1915. Maziva k obrábění kovů přitom 
byly od samého začátku součástí nabídky.

V současné době představuje vývoj a výroba 
maziv k obrábění kovů pro procesy třískového 
obrábění a tváření základní kompetenci spo-
lečnosti Oest. Mimořádná pozornost je přitom 
věnována nejen technické výkonnosti optimálně 
přizpůsobené vždy odpovídající aplikaci, ale i 
tomu, aby obsažené látky používané při vývoji 
byly ekologicky a fyziologicky nezávadné. Díky 
neustálému rozvoji a přizpůsobování se změnám 
zákonných rámcových podmínek, disponibilitě 
surovin a technickému pokroku jsou garantovány 
ty nejmodernější produkty odpovídající aktuál-
nímu stavu techniky. Zapojením do národních a 
mezinárodních grémií a účastí na mezinárodních 
výzkumných projektech různých ústavů se účast-
níme také řešení budoucích požadavků. 

Díky svému know how a blízkosti k zákazní-
kům jsme schopni zajistit bezpečné a bezpro-
blémové procesy – počínaje výběrem produktů 
při zohlednění všech požadavků procesu přes 
jejich důsledné sledování během používání až 
po zodpovězení veškerých technických dotazů 
týkajících se procesů. Podpora na celém světě 
poskytovaná tamějšími autorizovanými partnery 
v oblasti techniky je základem úspěšného pou-
žívání prostředků k obrábění kovů značky Oest 
ve všech částech světa. 

Naše přednosti
  Know how a kvalita výrobků
  Flexibilita a na míru upravená řešení 
požadavků

  Dodavatelský systém
  Servisní podpora od analýzy kapalin až ke 
kompletnímu řízení procesů s kapalinami

Náš cíl
Maximální spokojenost zákazníků díky bez-
pečným, efektivním a dlouhodobě udržitelným 
procesům.

Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG
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Produkty Oest pokrývají (téměř) všechny 
technologie obrábění kovů: Chladicí maziva 
mísitelná s vodou a nemísitelná s vodou pro 
třískové obrábění s definovanou a nedefi-
novanou geometrií břitu, sprejovací maziva 
pro aplikaci v minimálním množství, tvářecí 
maziva nejrůznějšího složení používaná při 
tváření plechů, trubek a masívního kování 
za studena.

Jako dodavatel systému pokrývá společnost Oest 
navíc potřebu (téměř) všech pomocných mate-
riálů používaných při procesech obrábění kovů: 
Počínaje veškerými mazivy pro obráběcí stroje a 
tvářecí lisy přes čisticí prostředky pro čištění mon-
tážních dílů až po roztoky k ochraně před korozí. 
Naší doménou je celkové posouzení požadavků 
procesu a z nich vycházejících koncepcí produktů. 
Tímto způsobem minimalizujeme problémy a 
dosahujeme maximální možné efektivity procesů. 

Prostředky pro procesy třískového obrábění Strana  4

Chladicí maziva mísitelná s vodou Strana  5
Colometa S Plně syntetické kapaliny Strana  6
Colometa F Emulze bez formaldehydu Strana  7
Colometa P Emulze bez baktericidů Strana  8

Chladicí maziva nemísitelná s vodou Strana  9
Meba Řezné oleje pro všechny materiály Strana  10
Meba G / H Brusné a honovací oleje Strana  11
Meba SP MQL maziva pro sprejování Strana  12
FE Fluid Dielektrika pro elektrojiskrové obrábění Strana  13

Obráběcí prostředky pro tvářecí procesy Strana 14-15

Platinol SF Odparové oleje pro procesy lisování a ohýbání Strana  16
Platinol B  Tvářecí oleje bez chlóru a bez odpařovacích 

organických sloučenin (VOC) Strana  17
Platinol B 800 Tvářecí oleje pro automobilový průmysl Strana  18
Robinol Maziva pro obrábění trubek Strana  19
Variol CU & ST Maziva pro masívní tváření Strana  20
Variol OFP Oleje pro protlačování za studena Strana  21

Produkty k obráběcímu procesu Strana 22-23

Solv Čištění, odmašťování a dekonzervace Strana  24 
Antiko Ochrana proti korozi Strana  25 
Maziva Pro obráběcí stroje a tvářecí lisy Strana  26 
Servis Přístroje a poskytované služby Strana  27

Produkty pro procesy obrábění kovů 

Pr
od

uk
ty

 p
ro

 p
ro

ce
sy

 o
br

áb
ěn

í k
ov

ů



4

Pr
os

tř
ed

ky
 p

ro
 p

ro
ce

sy
 t

ří
sk

ov
éh

o 
ob

rá
bě

ní
 

Prostředky pro procesy třískového obrábění Strana  4

Chladicí maziva mísitelná s vodou Strana  5
Colometa S  Plně syntetická maziva Strana  6
Colometa F  Emulze bez formaldehydu Strana  7
Colometa P Emulze bez baktericidů Strana  8

Chladicí maziva nemísitelná s vodou Strana  9
Meba Řezné oleje pro všechny materiály Strana  10
Meba G / H Brusné a honovací oleje Strana  11
Meba SP MQL maziva pro sprejování Strana  12
FE Fluid Dielektrika pro elektrojiskrové obrábění Strana  13



5

Chladicí maziva mísitelná s vodou musejí 
k  zajištění optimálních výsledků zpracování 
a bezproblémového používání splňovat 
široké spektrum technických požadavků:

  Řezný výkon pro dlouhou životnost nástroje 
a optimální povrchy vyráběných dílů

  Ochrana proti korozi pro komponenty strojů 
a vyráběné díly 

  Snášenlivost s citlivými materiály výrobků 
bez zbarvení 

  Stabilita, čistící a vyplachovací účinek 
  Nízká pěnivost i při vysokých tlacích
  atd. 

Vedle technického účinku se chladicí maziva 
Oest vyznačují těmito vlastnostmi:

  Minimálně ohrožují zdraví pracovníků
  Jsou pracovníky dobře snášena díky 
příjemnému prostředí a , čistící a 
vyplachovací

  Je zamezeno nadměrnému množení mikrobů 
k dosažení dlouhé doby používání

Koncentráty jsou komplexní směsí sklá-
dající se z velkého množství nejrůznějších 
komponent. Při vývoji sleduje společnost 
Oest tyto cíle:

  Optimální plnění technických požadavků:
  Maximální možné zohlednění aspektů ve 
vztahu k práci a ochraně životního prostředí

  Používání surovin zpoužitelných i v 
budoucnu 

Jako žádný jiný typ maziva podléhají chladicí 
maziva mísitelná s vodou změnám během po-
užívání. Jejich doba používání značně závisí na 
podmínkách používání. Koncepce z výzkumné 
laboratoře jsou testovány v interních i externích 
zkušebnách s maximální možnou orientací na 
praxi a nakonec jsou odzkoušeny v rozšířených 
praktických zkouškách. Přitom jsou prověřovány 
všechny možné aspekty výkonnosti. Výsledkem 
je výkonový profil umožňující optimální výběr 
produktu se zohledněním specifických poža-
davků. Tímto způsobem se nám daří přispívat 
k minimalizaci celkových nákladů na proces.

Chladicí maziva mísitelná s vodou: Colometa 
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Plně syntetická maziva jsou chladicí maziva bez minerálních olejů. Skládají se výhradně 
z komponent rozpustných ve vodě, z čehož vyplývají ve srovnání s emulzemi tři důležité 
rozdíly:

  Čistě průhledné: umožňují volný pohled na místo řezu
  Optimální odlučování cizích olejů díky tomu, že neobsahují emulgátory
  Zanechání suchých povrchů 

Plně syntetická maziva jsou používána zejména (až na několik výjimek) k brusným procesům 
s požadavkem kontrolovaného nižšího mazacího účinku.

Colometa S: Plně syntetická maziva

Co
lo

m
et

a 
S:

 P
ln

ě 
sy

nt
et

ic
ká

 m
az

iv
a

Colometa S:  
Plně syntetická maziva STRUČNÝ POPIS

Colometa 
STA-M

Rotační a rovinné broušení železných kovů 
(litiny, ocelí, nerezových ocelí).

BOR
FREE

Colometa  
SBF-PN

Rotační a rovinné broušení univerzální 
(oceli, barevné kovy, hliník).

BOR
FREE

Colometa  
SSK-H 7

Broušení tvrdokovů: nástroje, tělesa podléhající 
opotřebení atd.

BOR
FREE

Colometa  
SKNF

Řezání speciálních kovů (magnetů atd.) brusným 
kotoučem a drátem.

BOR
FREE

Colometa  
SHD-A 

Broušení a řezání s velkou náročností na výkon, 
univerzální pro všechny materiály.
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Řezný výkon chladicích maziv je ovliv-
něn podílem oleje a mazacích přísad. 
Vždy dle požadavků na proces jsou 
k  dispozici koncentráty s podílem 
oleje cca 10 až 70 %. 

Efektivní emulgátorové systémy zabezpe-
čují přitom stabilní emulze – od téměř prů-
hledné mikroemulze až po hrubě disperz-
ní emulze mléčně bílé barvy. K dosažení 
dlouhé životnosti je u řady Colometa F 
předcházeno růstu baktérií použitím vy-
braných baktericidů bez formaldehydu. 

Colometa F: Emulze bez formaldehydu
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Colometa F:  
Emulze bez formaldehydu STRUČNÝ POPIS

Colometa  
PA 15 F

Velmi jemně disperzní částečně syntetické mazivo 
k rotačnímu a rovinnému broušení a pro jednoduché 
třískové obrábění zejména železných kovů. 

Colometa  
PA 25 F

Velmi jemně disperzní částečně syntetické mazivo 
k broušení a pro jednoduché až středně obtížné třískové 
obrábění zejména litin.

Colometa  
PA 40 FN

Neprůhledné částečně syntetické mazivo univerzálně 
používané pro středně náročné třískové obrábění 
a k broušení. Zejména železné kovy a hliník.

Colometa  
BF 40 FN

Jemně disperzní emulze s vysokým mazacím účinkem 
pro náročné třískové obrábění železných materiálů 
a náročných slitin hliníku. 

Colometa  
EPA 48 FN

Jemně disperzní emulze s vysokým mazacím účinkem 
pro náročné třískové obrábění železných materiálů 
a náročných slitin hliníku. 

BOR
FREE

Colometa  
ABF-EP 60

Hrubě disperzní emulze univerzálně používaná při 
procesech náročného třískového obrábění zejména 
barevných a lehkých kovů.

BOR
FREE

Colometa  
ABF-EP 47 E

Hrubě disperzní emulze bez minerálních olejů na bázi 
esterů pro velmi náročné třískové obrábění zejména 
vysoce pevných ocelí a hliníku.

BOR
FREE
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Životnost chladicích maziv je velmi často limitována 
rozmnožujícími se zárodky. V řadě Colometa P je růst 
zárodků znemožněn bakteriostaticky působícím pří-
pravkem nejnovější generace bez přidání baktericidů. 

Chladicí maziva řady Colometa P spojují technickou vhodnost, 
optimální ochranu při práci a ochranu zdraví a dlouhou život-
nost a jsou tak základním předpokladem bezproblémového a 
hospodárného využívání maziv. 

Colometa P: Emulze bez baktericidů
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Colometa P: 
Emulze bez baktericidů STRUČNÝ POPIS

BOR
FREE

Colometa  
BF 20 PN

Jemně disperzní částečně syntetické mazivo univerzálně 
používané při broušení a pro jednoduché třískové 
obrábění.

Colometa  
EPA 25 P

Jemně disperzní částečně syntetické mazivo k broušení 
a pro středně náročné třískové obrábění zejména 
železných kovů a hliníku

BOR
FREE

Colometa  
BF 40 P

Neprůhledné částečně syntetické mazivo univerzálně 
používané pro středně náročné třískové obrábění 
a k broušení.

Colometa  
PA 40 PN

Neprůhledné částečně syntetické mazivo univerzálně 
používané pro středně náročné třískové obrábění 
a k broušení. Zejména železné materiály a hliník.

Colometa  
EPA 48 PN

Středně disperzní emulze s vysokým mazacím účinkem 
pro náročné třískové obrábění železných materiálů 
a slitin titanu a niklu. 

BOR
FREE

Colometa  
BF 48 PA

Středně disperzní emulze s vysokým mazacím výkonem 
univerzálně používaná pro náročné třískové obrábění 
zejména náročných slitin hliníku. 
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Ve srovnání s chladicími mazivy mísitelnými 
s vodou, u nichž je dán maximální chladicí 
účinek podílem vody, ztrácí toto u chladi-
cích maziv nemísitelných s vodou ve pro-
spěch vyššího mazacího účinku na významu. 
Účinnost řezných olejů je určena viskozitou 
a podílem a účinností přísad. 

Široká škála produktů Oest Meba pokrývá celé 
rozpětí viskozit od nízkoviskózních olejů při 
cca 3 mm2/s (40 °C) až po oleje s vyšší viskozitou 
do cca 100 mm2/s (40 °C) pro ty nejnáročnější 
procesy. Používáním vysoce kvalitních základo-
vých olejů a moderních selektivních přísad vyvíjí 
společnost Oest optimální řešení k zabezpečení 
moderních procesů třískového obrábění.

Ve středu zájmu přitom stojí: 

  Vysoký řezný výkon pro dlouhou životnost 
nástrojů a dobré povrchy

  Základové oleje s nízkým stupněm 
odpařování k minimalizaci problémů 
spojených s olejovou mlhou a k minimalizaci 
nebezpečí požáru

  Vysoká kvalita surovin k optimalizaci 
snášenlivosti pro pokožku

Vedle vysoce kvalitních minerálních olejů 
jsou aplikovány nejmodernější technologie 
základových olejů:

  Meba HC na bázi hydrokrakování
  Meba S založená na technologii PAO a GTL
  Meba E na bázi polárních esterů
  Meba R na bázi vysoce kvalitního 
recyklovaného oleje (hydrogenát skupiny 
II-III) přispívá významně k ochraně životního 
prostředí a využívání obnovitelných zdrojů

Řezné oleje nemísitelné s vodou: Meba

MINIMALIZO-VÁNA TVORBA OLEJOVÉ MLHY
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Řezné oleje Meba jsou disponibilní pro veškeré operace a materiály:

Řezné oleje kompatibilní s barevnými kovy
Vybrané přísady spojují vysokou účinnost s vhodností pro opracování citlivých 
barevných a lehkých kovů bez zbarvení. 

Řezné oleje pro oceli a obtížně obrobitelné materiály
Chemicky aktivní přísady EP bez chloru zamezují tvorbě nárůstku, a to i u nejnáročnějších materiálů, 
jako jsou nerezové oceli a slitiny niklu a titanu.

Meba: Řezné oleje pro třískové obrábění s definovanou geometrií břitů
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Řezné oleje slučitelné 
s barevnými kovy STRUČNÝ POPIS

Meba řady 
85xx 

Oleje pro jednoduché třískové obrábění

Viskozita (40 °C)

22 mm2/s

Viskozita (40 °C)

32 mm2/s

Viskozita (40 °C)

46 mm2/s

Meba řady 
M28xx

Multifunkční oleje pro středně náročné třískové obrábění 
a mazání strojů.

Viskozita (40 °C)

12 mm2/s

Viskozita (40 °C)

21 mm2/s

Viskozita (40 °C)

32 mm2/s

Meba řady 
34xx

Univerzální oleje pro středně náročné až náročné třískové 
obrábění.

Viskozita (40 °C)

13 mm2/s

Viskozita (40 °C)

21 mm2/s

Meba řady 
37xx

Vysokovýkonnostní oleje pro náročné třískové obrábění.

Viskozita (40 °C)

12 mm2/s

Viskozita (40 °C)

21 mm2/s

Řezné oleje pro oceli a obtíž-
ně obrobitelné materiály STRUČNÝ POPIS

Meba řady 
358x

Univerzální oleje pro středně náročné třískové obrábění.

Viskozita (40 °C)

12 mm2/s

Viskozita (40 °C)

25 mm2/s

Viskozita (40 °C)

40 mm2/s

Meba řady 
372x

Vysokovýkonné oleje pro obrábění nerezových ocelí.

Viskozita (40 °C)

11 mm2/s

Viskozita (40 °C)

16 mm2/s

Viskozita (40 °C)

27 mm2/s

Viskozita (40 °C)

40 mm2/s

Meba řady S
Speciální oleje pro nejnáročnější třískové obrábění.*

Viskozita (40 °C)

16 mm2/s

Viskozita (40 °C)

30 mm2/s

*)  Ve výjimečných případech, kdy jsou nepostradatelné oleje s obsahem chlóru, jsou k 
dispozici produkty řady Meba xxxx C 

Cl
FREE
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Optimální výsledky broušení při maximálním objemu třísky bez znaků 
pálení vyžadují použití výkonných brusných olejů:

  Kontrolované mazání pro dlouhou trvanlivost kotoučů a dlouhé intervaly 
orovnávání

   Optimální odlučování vzduchu pro bezpečné chlazení a čisté brousicí kotouče
  Brusné oleje Oest Meba G zabezpečují provozní jistotu nejrůznějších procesů

Oleje pro velmi jemné obrábění Oest Meba H zabezpečují optimální jakost povrchu 
u honovacích a dokončovacích procesů

Meba G a H: Brusné a honovací oleje
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Meba G a H:  
Brusné a honovací oleje STRUČNÝ POPIS

Meba  
G 1706 S 

Syntetický vysoce výkonný brusný olej. Zejména pro 
ostření nástrojů z tvrdokovu.

Meba  
G 1707 S

Syntetický vysoce výkonný brusný olej, specializace na 
broušení nástrojů a hloubkové broušení.

Meba  
G 2010

Univerzální brusný olej pro broušení a pro jednoduché 
třískové obrábění.

Meba  
G 3513

Vysoce výkonný brusný olej pro odvalovací broušení 
ozubení.

Meba G a H:  
Brusné a honovací oleje STRUČNÝ POPIS

Meba  
G 1903 

Nízkoviskózní jemný brusný olej pro dokončovací procesy. 
Bod vzplanutí > 100 °C.

Meba  
H 5

Univerzální honovacího oleje pro jednoduché až náročné 
aplikace.

Meba  
G 2516

Brusný olej (do drážek) k broušení vrtáků z HSS a tvrdých 
tvrdokovů.
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U procesů třískového obrábění bez nutnosti cirkulaci-
prostředku k chlazení a odvodu třísek lze technologií 
MQL při vhodných podmínkách snížit náklady a/nebo 
zvýšit produktivitu.

Příprava aerosolu s dobrými mazacími účinky může probíhat 
přes 1kanálové nebo 2kanálové sprejovací systémy, v jed-
notlivých případech i v kombinaci s chlazením CO2 nebo N2 
(„kryogenní chlazení“).

Meba SP: Sprejovací maziva pro mazání v minimálním množství (MQL)
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Meba SP: Sprejovací maziva 
pro mazání v minimálním 
množství (MQL) STRUČNÝ POPIS

1-K Meba  
SP 24 E

Syntetický ester s nižší viskozitou pro procesy 
jednoduchého třískového obrábění.

1-K Meba  
SP 36 E 

Univerzální MQL mazivo pro středně náročné třískové 
obrábění všech materiálů.

1-K Meba  
SP 43 EZ

Vysoce výkonné MQL mazivo zejména pro vysoce pevné 
oceli.

1-K Meba  
SP 28 A

Speciální olej na bázi mastných alkoholů pro obrábění 
hliníku. Beze zbytku při návazném tepelném opracování.

Sprejovací maziva Oest Meba SP jsou složena z komponent bez minerálních olejů, které 
při minimálním použitém množství umožňují maximální mazací účinek. Sprejovací 
maziva Oest Meba SP jsou kompatibilní s barevnými a lehkými kovy.

1-K
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Vedle umožnění optimálního přenosu jiskry je hlavní úlohou prostředků pro elektrojis-
krové obrábění vyplachování štěrbiny mezi obrobkem a elektrodou. Při výběru produktu 
spolurozhoduje i k danému účelu vhodná viskozita. 

Oest FE Fluid pokrývá veškeré procesy: Od jemného obrábění až k hrubování, také v kombinovaném 
použití na speciálních strojích k vyjiskřování a broušení.

Dielektrika pro elektrojiskrové obrábění: FE Fluid
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Dielektrika pro elektrojiskrové 
obrábění: FE Fluid STRUČNÝ POPIS

FE Fuid  
101

Nízkoviskózní kapalina pro vysokou kvalitu povrchu 
v procesech obrábění na čisto.

Viskozita (40 °C)

1,3 mm2/s

FE Fluid  
2406

Univerzální kapalina s vysokým účinkem při obrábění na 
čisto a hrubování.

Viskozita (40 °C)

2,4 mm2/s

FE Fluid  
1706 S 

Syntetická multifunkční kapalina pro stroje s 
kombinovaným obráběním vyjiskřováním a broušením.

Viskozita (40 °C)

6,0 mm2/s
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Maziva pro tvářecí procesy Strana 14-15

Platinol SF Odparové oleje pro lisování a ohýbání Strana  16
Platinol B Tvářecí oleje bez chlóru a bez VOC Strana 17
Platinol B 800 Tvářecí oleje pro výrobu automobilů Strana  18
Robinol Maziva pro obrábění trubek Strana  19
Variol CU & ST Maziva pro masívní tváření Strana  20
Variol OFP Oleje pro protlačování za studena Strana 21
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Maziva pro beztřískové obrábění kovů rov-
něž patří k základnímproduktům společnosti 
Oest. Společnost Oest již po 100 let vyvíjí 
a vyrábí maziva pro tváření nejrůznějších 
kovových materiálů. 

Přitom je vždy zohledněn celkový výrobní pro-
ces: Od přípravy materiálu přes aplikaci maziva 
k vlastnímu tvářecímu procesu až k navazujícím 
procesním krokům. 

Škála produktů zahrnuje nejrůznější technologie: 
Maziva od „vodově řídkých“ až po „medově 
husté“, pasty a tuky, tvářecí maziva mísitelná 
s vodou, odparové oleje pro lisování a ohýbání 
a produkty bez těkavých organických sloučenin 
(VOC). 

Tvářecí maziva Oest nacházejí uplatnění 
v nejrůznějších průmyslových odvětvích: 

při výrobě automobilů, ve strojírenství a výrobě 
zařízení, v elektronickém průmyslu atd. 

Oest Platinol
Maziva pro tváření plechu.

Oest Robinol
Maziva pro tváření trubek.

Oest Variol
Maziva pro masívní tváření a tažení měděných 
a mosazných trubek.

Tvářecí maziva

Tv
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Odparové oleje pro lisování a ohýbání jsou používány s cílem ponechat na tvářených 
obrobcích co nejméně maziva, aby navazující procesní kroky mohly následovat bez před-
chozího čištění dílů. 

Jako základní kapaliny používá společnost Oest uhlovodíky s vysokými body vzplanutí při současně 
optimální rychlosti odpaření, které umožňují přizpůsobení se požadavkům odpaření při výrobním 
procesu. Přidané přísady s dobrými mazacími účinky umožňují procesy lisování, ohýbání, ražení a 
hlubokého tažení s malým až středním namáháním plechů velmi malé tloušťky z oceli, barevných 
kovů a hliníku. 

Platinol SF: Odparové oleje pro lisování a ohýbání
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Platinol SF: Odparové oleje pro 
lisování a ohýbání STRUČNÝ POPIS

Bod vzplanutí 
> 61 °C

Bod vzplanutí 
< 60 °C

Odparový lisovací olej nezanechávající zbytky pro 
absolutně suché díly.Platinol 

SF 18-1 
Platinol 
SF 18 

Bod vzplanutí 
> 61 °C

Olej pro lisování a ražení zanechávající jen 
minimální zbytky pro hliníkové plechy < 1 mm.Platinol 

SF 19

Bod vzplanutí 
> 61 °C

Bod vzplanutí 
< 60 °C

Lisovací olej zanechávající jen minimální zbytky pro 
plechy z barevných kovů, hliníku a oceli do 1,5 mm.Platinol 

SF 21-1 
Platinol 
SF 21 

Bod vzplanutí 
> 61 °C

Bod vzplanutí 
< 60 °C Olej pro lisování a ohýbání zanechávající jen 

minimální zbytky pro nerezové ocelové plechy 
do 1,5 mm. 

Platinol 
SF 25-1 

Platinol 
SF 25 

Bod vzplanutí 
> 61 °C

Bod vzplanutí 
< 60 °C

Částečně odparové oleje k lisování a ohýbání při 
středně náročných tvářecích procesech.Platinol 

SF 32-1 
Platinol 
SF 32 

Bod vzplanutí 
> 61 °C

Částečně odparové oleje k lisování a ohýbání při 
náročných tvářecích procesech. Platinol 

SF 65 
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Vysokovýkonné oleje pro všechny typy 
tváření plechů a všechny materiály 
umožňující tváření za studena.

Škála produktů Oest Platinol B zahrnuje 
druhy produktů s různými stupni mazacích 
účinků a různou viskozitou. 

Pro každý požadavek optimální 
mazivo:

Platinol B: Bez chlóru a rozpouštědel 
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Platinol B: Bez chlóru 
a rozpouštědel STRUČNÝ POPIS

Platinol  
B 200

Jednoduché až středně náročné lisování, ohýbání a hluboké 
tažení jednoduchých ocelí, barevných kovů a lehkých kovů.

Platinol 
B 300

Středně náročné až náročné tváření ocelí, nerezové oceli a 
hliník: lisování, ohýbání, hluboké tažení, přesné řezání.

Platinol  
B 500

Jednoduché až středně náročné lisování, ohýbání a hluboké 
tažení ocelí, nerezové oceli a hliník.

Platinol  
B 900

Nejnáročnější tváření vysoce pevných neušlechtilých a 
nerezových ocelí jako náhrada za chlorovaná maziva řady 
Platinol C.

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 500250 750 1000

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 500250 750 1000

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 500250 750 1000

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 500250 750 1000
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Tvářecí maziva pro automobilovou výrobu představují mimořádnou výzvu. Při vývoji je 
vedle tvářecího výkonu nutno splnit i celou řadu rámcových podmínek: smývatelnost, 
snášenlivost s použitými lepidly na kovy, kompatibilitu se systémy lakování, svařitelnost 
nejrůznějšími metodami a mnoho jiných. 

Společnosti Oest se po intenzivním a dlouhém vývoji podařilo vyvinout produkt šitý na míru, 
který splňuje požadavky všech německých a mnoha mezinárodních výrobců automobilů.

Platinol B 804-3/COW-1

Platinol B 804-3/COW-1 získal generální oprávnění ze strany německého sdružení pro automobilový 
průmysl Verband der Automobilindustrie VDA (status 4). To zahrnuje oprávnění k používání u všech 
výrobců (OEM) a u jejich dodavatelů. Platinol B 804-3/COW-1 je používán jako „spot-lubricant“ při 
všech tvářecích procesech u částí karosérií, nosných dílů konstrukcí a vyztužení.

  Vysoký tvářecí výkon
  Snížení nanášených množství
  Snadné odmašťování
  Slučitelný s KTL
  Kompatibilní s lepidly 
  Svařitelný

= bezpečné & efektivní procesy!

Platinol B 800: Automobilová výroba
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Ohýbání trubek zahrnuje metody jako rozšiřování, 
redukování, ohýbání až po hydroforming (IHU). 

Maziva řady Oest Robinol se osvědčila v mnoha procesech a 
jsou doporučována renomovanými výrobci tvářecíchstrojů.

Tvářecí oleje pro ruční nebo automatické nanášení:

Gelové koncentráty pro ruční nebo automatické nanášení: 

Tvářecí pasty pro ruční aplikaci:

Robinol: Tváření a ohýbání trubek
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Robinol 
řady R 600 STRUČNÝ POPIS

Doporučeno 

Robinol řady  
R 600

Vysokovýkonné oleje pro náročné až nejnáročnější 
tvářecí procesy hliníku a ocelí až vysoce pevnostních 
nerezových ocelí, např. pro výrobu výfukových systémů 
vozidel.

Viskozita (40 °C) mm2/s

1  automaticky …ručně500100postřik 2500

Platinol
řady G STRUČNÝ POPIS

Robinol  
řady G

Gelové koncentráty mísitelné s vodou bez minerálních 
olejů pro použití v neředěném stavu nebo smíchané 
s vodou u trubek z oceli nebo ušlechtilé oceli.

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 200100 1000

Robinol
řady R 20 STRUČNÝ POPIS

Robinol  
řada R 20

Tvářecí pasty s vysokým podílem pevných maziv pro 
ruční nanášení. 

Nejvyšší tvářecí výkon pro všechny materiály.

//
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Tváření tyčí, profilů a trubek z masivního materiálu za studena a trubek předtažených za 
tepla vyžaduje maximální mazací výkon, aby se na tvářecích nástrojích zamezilo vzniku 
návarů. 

Společnost Oest vyvinula pro splnění specifických požadavků při používání různých materiálů různé 
technologie přísad. 

Variol: Masívní tváření, protlačování a kování za studena

Variol: Masívní tváření STRUČNÝ POPIS

Variol ST

Vysokovýkonné tvářecí oleje pro tažení lesklé oceli na 
tažných stolicích Schumag. Tažení materiálů z oceli 
a ušlechtilé oceli ze svitků na tyč nebo z tyče na tyč 
v kruhových, 4/6hranných a volně definovaných profilech. 
Tvářecí oleje Variol ST poskytují navíc u tažených 
produktů dobrou ochranu proti korozi.

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 500250 750 1000

Variol CU

Tažné oleje pro vnitřní a vnější mazání při výrobě 
lisovaných, poutně-válcovaných a předtažených trubek 
a tyčí a profilů z barevných kovů. 

Speciální základové oleje a přísady umožňují zbytkové 
obsahy uhlíku < 0,2 mg/dm2 na vnitřním povrchu 
hotových trubek.

Viskozita (40 °C) mm2/s

1 500100 3500

Variol WE
Koncentráty emulzí mísitelné s vodou k poutnickému 
válcování a hlubokému tažení a přetahování trubek 
a objímek z barevných kovů.

Zn Variol W
Tažné mazivo pro válcování pásů a desek ze zinku 
a jemného zinku za tepla.

//
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Při protlačování za studena dochází často ke vzniku vysokých teplot a plošných tlaků. 

Oleje pro protlačování za studena Oest Variol OFP zamezují návarům materiálu na lisovacích nástrojích 
a umožňují tváření složitých tvarů i z obtížně zpracovatelných materiálů. Všechny běžné metody 
tváření, jako souběžné, boční nebo protiběžné lisování lze provádět s těmito mazivy.

Variol OFP: Protlačování za studena (kování)
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Variol OFP: Protlačování za 
studena (lisování) STRUČNÝ POPIS

Variol  
OFP 1000 

Oleje pro protlačování za studena výhradně pro 
chlazení a mazání lisovacích nástrojů a předlisků na 
jednostupňových nebo postupových lisech s oddělenými 
okruhy pro tvářecí olej a mazání strojů. 

Vhodné pro náročné až velmi náročné tvářecí procesy 
v oceli, slitinové oceli a ušlechtilé oceli.

Variol  
OFP 2000

Multifunkční oleje slučitelné s barevnými kovy pro stroje 
s jen jedním mazacím okruhem pro chlazení nástrojů 
a mazání strojů (typ CLP), případně možné přenesení 
tvářecího oleje do oleje na mazání stroje. 

Vhodné k protahování (lisování) oceli, hliníku 
a barevných kovů za studena.

Variol  
OFP 3000

Vysokovýkonné oleje k protlačování za studena 
s optimalizovaným bodem vzplanutí >250 °C pro procesy 
s extrémním nárůstem teploty a k předcházení tvoření 
rušivých výparů a kouře z oleje na horkých obrobcích.

Vhodné k protahování (lisování) oceli, hliníku 
a barevných kovů za studena.
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Průmyslová maziva  Strana 22-23

Solv Čištění montážních dílů Strana  24 
Antiko  Ochrana proti korozi Strana  25 
Maziva Pro obráběcí stroje a tvářecí lisy Strana  26 
Servis Přístroje a poskytované služby Strana  27
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Společnost Oest je schopna jako „dodavatel 
systému“ zajistit produkty pro souviející 
procesy vlastního vývoje a výroby. Díky 
tomu získá zákazník jistomu optimalizace 
a vzajémné kompatibility a tím i redukci 
nákladů:
 
obráběcí prostředky, maziva na stroje, čističe 
a ochrana proti korozi. 

Rozhodující předností společnosti Oest jakožto 
dodavatele systému je předcházení problémům 
díky přizpůsobeným a sladěným produktům. 
Všechny dotazy jsou vždy zodpovědně zpraco-
vány a odpovězeny.

Dobrým příkladem je v této souvislosti 
technologie přísad Solvent Care®:

V kooperaci s jedním z nejpřednějších výrobců 
rozpouštědel pro čištění dílů byl vyvinut paket 
aditiv pro maziva používaná při zpracování kovů, 
který prokazatelně minimalizuje nebezpečí ko-
roze a poškození zařízení. Maziva ke zpracování 
kovů Oest technologií Solvent Care umožňují 
bezproblémové čištění opracovaných obrobků 
a efektivní a bezpečný provoz čistících zařízení 
s uhlovodíky, modifikovanými alkoholy nebo 
chlorovanými rozpouštědly. 

K procesu zpracování kovů

K 
pr

oc
es

u 
zp

ra
co

vá
ní

 k
ov

ů



BOD VZPLANUTÍ > 60°C
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Téma „čistoty dílů a výrobků” získává na významu. O to důležitější je efektivní čištění. 

Společnost Oest zajišťuje ředitelné vodou a také neředitelné na bázi uhlovodíků. Produkty Oest 
Solv jsou schváleny a doporučovány renomovanými výrobci zařízení.

Solv: Čištění a odmašťování
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Solv W: Čisticí koncentráty 
mísitelné s vodou STRUČNÝ POPIS

8,8
pH

Solv WS-U
Prostředek vhodný pro průmyslové praní, zejména v 
postřikových pračkách, doporučeno pro oceli a hliník, 
poskytuje dočasnou antikorozní ochranu.

7,7
pH

Solv WS-A2
Prostředek vhodný pro průmyslové praní, zejména v 
postřikových pračkách, doporučeno pro citlivé slitiny 
hliníku.

12
pH

Solv WT-S
Prostředek vhodný pro průmyslové praní, v ponorných, 
postřikových a ultrazvukových pračkách, doporučeno pro 
oceli.

Solv: Uhlovodíkové rozpou-
štědlo STRUČNÝ POPIS

Solv IP 62 Izoparafín, bez zápachu, číslo odpařivosti 115 (éter = 1).

Solv EA 160
Lakový benzín bez aromatických látek, jemné vůně, 
číslo odpařivosti 170 (éter = 1).

Solv AF 800
Náhrada petroleje jemné vůně, číslo odpařivosti 800 
(éter = 1).

VOC
FREIFREE

Solv EA 3500
Dezaromatizovaný uhlovodík, číslo odpařivosti > 1000 
(éter = 1).
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Pro dočasné skladování a dopravu až 
po dlouhodobou konzervaci. 

Produkty Oest Antiko k ochraně proti 
korozi zabezpečují ochranu obrobků, 
montážních dílů a strojů. 

Antiko: Ochrana proti korozi 
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Antiko: Ochrana proti korozi STRUČNÝ POPIS

Antiko DW
Vodu odpuzující kapaliny pro ošetření mokrých obrobků 
ponořením. Vytvoří tenký sotva viditelný film pro 
ochranu na dobu cca 6 až 12 měsíců. 

Antiko DW-KO

Koncentráty ke smíchání s uhlovodíkovými rozpouštědly. 
Dobu ochrany lze libovolně navolit. Lze je použít 
i k automatickému dávkování v čistících zařízeních 
s rozpouštědly a v konzervačních zařízeních.

Antiko O
Oleje bez rozpouštědel v různé viskozitě. Jednoduchá 
aplikace nastříkáním na suché montážní díly pro 
dosažení ochrany až na 24 měsíců.

Antiko W
Voskové disperze na bázi uhlovodíku k nanesení 
silnějších pevných voskových filmů pro dlouhodobou 
ochranu až na několik let. 

Antiko E
Koncentráty emulze mísitelné s vodou. Použití 10-20 % 
při 60-80 °C k nanesení olejových ochranných filmů, i po 
předchozím tepelném opracování. 

Antiko WS

Ve vodě rozpustné koncentráty k ochraně proti korozi pro 
použití jako prostředků ke kontrole průsaků. Po smíchání 
s vodou vzniknou průzračné průhledné roztoky s 
přechodnou ochranou proti korozi.
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Společnost Oest nabízí široké portfolio mazacích olejů pro průmyslové stroje a zařízení. 

Vysoce kvalitní maziva dle mezinárodních standardů jsou doplněna speciálními produkty přizpů-
sobenými požadavkům výrobců strojů na nejmodernější řešení.

Maziva na stroje

M
az

iv
a 

na
 s

tr
oj

e Maziva na stroje STRUČNÝ POPIS

Oběhové ma-
zání, mazání 
převodů

Standardní oleje dle norem DIN 51517.3 a ISO 6743.6
Speciální oleje se zvýšenou nosností (FZG, Brugger) 
Viskozity 5 .... 680 mm2/s (40 °C).

Viskozita (40 °C)

5 … 600 mm2/s

Hydraulika

Standardní oleje dle norem DIN 51524.1-3 a ISO 6743.4
Speciální oleje 
  S detergenty (HLP-D) pro aplikace s vodou 
  Se zvýšenou oxidační stabilitou pro extrémní teplotní 
zatížení

  Se zvýšenou ochranou proti opotřebení

Viskozita (40 °C)

5 … 150 mm2/s

Vodicí plochy, 
vedení

Speciální oleje k zamezení „stick-slip“ efektu. Umožňují 
přesné nastavení polohy nástroje nebo obrobku i při 
velkém zatížení.

Viskozita (40 °C)

32 … 220 mm2/s

Vřetena
Mazací oleje s optimální schopností odlučování vody 
v ISO VG 2-5-10. Chladicí koncentrát mísitelný s vodou 
pro chlazení vřeten.

Mazání strojů 
obecně

Mazací oleje pro zásobníky tyčí, různé tuky k mazání 
ložisek a centrálnímu mazání.
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Využívání maziv pro zpracování kovů vyžaduje pečlivý výběr produktů 
a důslednou péči o ně v průběhu používání. Pro evidenci parametrů 
jsou k dispozici kontrolní seznamy.

Zejména produkty mísitelné s vodou mohou být vystaveny silným 
změnám a musejí být proto kontrolovány, příp. udržovány, aby zabezpečily pokud možno nejdelší 
a  bezproblémové používání.

Poskytované služby*
Společnost Oest nabízí v rámci systému 
„Oest Fluid System“ na míru šitou servisní 
podporu sahající od analýz až po kom-
pletní řízení v oblasti kapalin a chemie. 
Cílem veškerých poskytovaných služeb 
je minimalizace nákladů procesů zabez-
pečením optimálních mazacích výkonů.

Přístroje
K portfoliu společnosti Oest patří zařízení 
a přístroje k zásobování a údržbě maziv od renomovaných výrobců. K základnímu programu pro 
jednoduchou a z hlediska nákladů příznivou péči o chladicí maziva smíchaná s vodou patří: 

Colo-Mix
Automatický směšovací přístroj podle Venturiho principu 

Colo-Skim
Pásový skimer pro odstranění úkapových olejů cizího oleje

Rychlotesty pro kontrolu kapalin
Určení koncentrace (refraktometr), měření hodnoty 
pH, tvrdosti vody a obsahu nitridů podle TRGS 611 
(testovací pásky).

* - ne v každé zemi je tato služba poskytována přímo společností Oest

Servis

Se
rv

is
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