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Beschrijving
Niet met water mengbare snijolie voor smering en koeling van gereedschap en werkstukken bij verspanende bewerkingen van
metalen.

Toepassingsgebieden
▪ Druppelsmering van snijgereedschappen bij

verspaningswerkzaamheden aan ferro- en non-
ferrometalen, bv. bij boren, draadsnijden, zagen, Frezen,
stansen en nibbelen

Voordelen en nut
▪ Vermindert wrijving en de vereiste kracht
▪ Voor een hoge duurbelasting en grotere snijsnelheden
▪ Voor optimale snijvlakken
▪ Verlengt de standtijd van gereedschappen door

vermindering van slijtage
▪ Neutraal gedrag ten opzichte van machinelakken
▪ Vrij van chloor en zware metalen
▪ Geringe neiging tot olienevelvorming
▪ OKS 390 is geschikt voor toepassing met het OKS Airspray-

systeem
▪ Ook verkrijgbaar in sprayversie OKS 391

Branches
▪ Spoortechniek
▪ Stedelijke techniek
▪ Papier- en verpakkingsindustrie
▪ IJzer- en staalindustrie
▪ Glas- en gieterij-industrie
▪ Logistiek
▪ Installaties en (gereedschap-)machinebouw
▪ Chemische industrie
▪ Rubber- en kunststofverwerking
▪ Onderhoud en reparatie
▪ Scheepsbouw en maritieme techniek

Toepassingsaanwijzingen
OKS 390 in voldoende mate aanbrengen op gereedschap of bewerkingspunt met kwast, oliedruppelaar of oliekan. OKS 391 spray
voldoende opspuiten. Na gebruik kan OKS 390 met OKS 2610/OKS 2611 universele reiniger worden verwijderd. Let op: Voor
bewerking van zware non-ferrometalen de compatibiliteit controleren.

Leveringsverpakking

▪  250 ml fles ▪  25 l jerrycan
▪  5 l jerrycan ▪  200 l vat
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De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op
omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden
bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig
overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen
worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor
bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende
situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot
de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie
van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade,
worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn
in het belang van de vooruitgang voorbehouden.  ® = gedeponeerd handelsmerk
Veiligheidsdatabladen voor industriële en professionele gebruikers kunnen worden gedownload via www.oks-
germany.com.
Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.
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Technische gegevens

Norm Voorwaarde Eenheid Waarde
Basisolie Minerale olie
Viscositeit (bij 40°C) DIN 51 562-1 mm²/s 22

Viscositeitsklasse DIN 51 519 DIN 51562-1, 40°C ISO VG-
klasse 22

Vlampunt DIN ISO 2592 > 79 °C > 175
Kleur gelig
Dichtheid (bij 20°C) DIN EN ISO 3838 g/cm³ 0,87


