Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordrer@tingstad.no

KJEMI
VALVOLINE - TRIBOTEC - OKS - CRC
I denne katalogen finner du et utvalg
av våre mest omsatte produkter innen
kjemi fra bla. Valvoline, Tribotec, OKS
og CRC.
Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS
Telf 70 17 77 00
Bestilling sendes til:
ordrer@tingstad.no

RUSTLØSER

TECTYL

KJØLESPRAY
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1

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordrer@tingstad.no

OKS– 1110 Silikonpasta Allround

OKS– 2610 Trykkluftflaske
OKS 2610—Trykkluftflaske
System med trykkspray bestående av Airspray-flasken og en enhet for å fylle flasken med produktet og trykkluften
Luften fungerer som en ufarlig
drivgas
Inkl. ventilsett 2610.

OKS1110- Silikonpasta
Allround.
For armaturer, pakninger og
plastdeler. Mediaresistent.
NLGI klasse: 3.
Farge: Transparent
Temperatur: -40 °C til +200 °C
80ml tube—V.no 174420

400 ml—V.no 294859

OKS—1133 Silikonfett

OKS - 1361 Silikonspray
OKS 1133 -Silikonfett
Rulle- og friksjonslejer, samt andre
maskinelementer ved
middels rotasjonshastighet eller
glidende hastighet i et bredt temperaturområde. Plast/plast og
plast/metall og elastomerer
NLGI klasse: 2.Temperatur: -73 °C
til +200 °C.

OKS 1361 - Silikonspray
Frigjør og smører i plastbehandling. Tilbaketrekkingshjelp for
gummiprofiler. Smøring av skjærekanter.
Farge: Fargeløs
Temperatur: -60 °C til +200 °C
400ml Spray –V.no 294867

80ml tube - V.no 295920

OKS 220 Monteringspasta

OKS—200 Monteringspasta
OKS 200– Monteringspasta
Monteringspasta for å trykke på
detaljer.
Smøremidler for vanskelige lister
Farge: Svart
Temperatur: -35 °C til +450 °C
40ml tube
250g boks
1kg boks

V.no– 295900
V.no– 295901
V.no- 295924

OKS 2611 Rensevæske Universal

OKS 220 Monteringspasta
Monteringspasta for å trykke på
detaljer.Innlengssmøring av tungt
lastede glidende overflater
Monteringspasta for vanskelige
lister.Farge: Svart
Temperatur: -35 °C til +450 °C
250ml boks –V.no 294844

OKS 2610 Rensevæske Universal

OKS 2611 Rensevæske
Universal
For maskindeler og overflater
med fet og oljete smuss
Fordamp raskt og legger ingen
rester
Farge: Fargeløs

OKS 2610 Rensevæske,
Universal
For maskindeler og overflater
med fet og oljete smuss
Fordamper raskt og legger ingen
rester
Farge: Fargeløs

500ml spray –V.no 294860

5l Kanne –V.no 294858
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OKS 2711 Kjølespray

OKS 2801 Lekkasjesøker
OKS 2801 Lekkasjesøker
Lekkasjedeteksjon på trykk- ledninger, beslag og beholdere
Egnet for bruk på trykkluft, oksygen, gassystemer og kjølemaskiner
Godkjenning under DIN DVGW
Farge: Transparent

OKS 2711– Kjølespray

For rask bestemmelse av termisk
avhengige avbrudd i elektriske kretser eller komponenter
Unngå varmeskader ved lodding av
elektriske komponenter
For varmebeskyttelse av nabokomponenter
Umiddelbart kjøling ned til -45 ,
avhengig av sprøytings- tiden

400 ml spray –V.no 294894

400 ml Spray –V.no 295953

OKS 391 Skjæreolje

OKS 390 Skjæreolje
OKS 391 Skjæreolje
For sponfjerning på alle metaller
Tillater høye kutthastigheter
Gir optimale kuttflater og utvider
verktøyets holdbarhet
Fungerer også på aluminium
Farge: Gulaktig
Viskositet (40 °C): 20 mm2/s

OKS 390 Skjæreolje
For sponfjerning på alle metaller
Tillater høye kutthastigheter
Gir optimale kuttflater og utvider
verktøyets holdbarhet
Fungerer også på rustfritt
Farge: Gulaktig
Viskositet (40 °C): 20 mm2/s

400ml Spray - V.no 295955

5 l - V.no 295932

OKS 571 Glidelakk-teflon

OKS 511 Glidelakk
Innkjøringssmøring i kombinasjon med olje- eller smørefett
Tørr smøring ved glidende par
Tørr smøring ved høye driftstemperaturer, kortere glidebaner
og lave hastigheter
Tørr smøring i støvete omgivelser
for å unngå vedheft.
Temperatur: -180 °C til + 450 °C

Tørr smøring av de mest varierte
materialene som glir på toppen av
eller gnir mot hverandre
Anti-pinnebelegg eller tetningsflater av alle slag for å hindre at
de stikker på
For vannavvisende impregnering
eller absorberende materialer
Temperatur: -180 °C til +260 °C

400ml Spray - V.no 295903

400ml Spray –V.no 295904

OKS 601 Multiolje Universal

OKS 611 Rustløser MoS2

OKS 601 Multiolje
Demontering av rustede deler
Rengjøring og vedlikehold av
metalloverflater
Beskyttelse mot elektriske
kontakter
Farge: Lyse
Temperatur: -30 °C til +60 °C

OKS 611 Rustløser MoS2

400ml Spray –V.no 294896

400ml Spray –V.no 295945

For ødeleggelsesfri demontering
av fast eller rustede maskinelementer
Farge: Grå
Temperatur:-30 °C til +50 °C
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OKS 240 –Kobberpasta

OKS– Universalpasta
Universalpasta for skruer og
glidende overflater som er utsatt
for høye trykk og temperaturer
Høy temperaturpasta til universell
bruk. Fungerer også på rustfritt
stål. Farge: Vitaktig
Temperatur: -40 °C til +200 °C/
+1.400 °C
80ml tube - V.no 295926
400ml Spray –V.no 295949

OKS 240 Kobberpasta
Montering av skrue/gjengede
tilkoblinger utsatt for høye temperaturer og korroderende påvirkninger.
Temperatur: -30 °C til +200 °C/
+1,100 °C.
250g boks - V.no 294840
75 ml Spray –V.no 294845

OKS - 2521 Sinkspray

OKS 671 Smøreolje
OKS 2521 Dekorativ korrosjonsbeskyttelse basert på sink og
aluminiumpulver for jernholdige
metaller. For å forbedre varmforsinket overflater. Saltprøveeksempel: 240 timer ved 80-100
μm lagtykkelse. Farge: Aluminium
farget. Temperatur: opp til +240 °

OKS Smøreolje
Ideell for kjeder i støvete omgivelser, f.eks. transport- systemer,
emballasje maskiner og flaske
maskiner.
Farge: Lyse
Temperatur: -30 °C til +80 °C
Viskositet (40 °C): 42 mm2/s

500ml –V.no 295951

400ml Spray –V.no 295911

OKS 701 Finmekanikk Olje

OKS 613-10 Silikon Blå Motor

OKS 701—Finmekanikk Olje
For smøring og vedlikehold av
fine mekaniske maskinelementer
For bruk på måleinstrumenter, i
finmekanikk eller optikk

Blå Motor. En høykvalitets, enkeltkomponent, silikon
tegningsmateriale. Erstatter
pakninger på ventil- deksler,
vannpumper, olje- kammer, bakdeksel, termostater, uttak, tidstaksdeksler .Temperatur:
Kontinuerlig: -18 °C til 200 °C
Intermittent: -18 °C til 300 °C

Farge: Lyse
Temperatur: -50 °C til +100 °C
100ml Syntetisk –V.no 295946

OKS 613-3 Silikon Blå
En høykvalitets, en komponent,
silikon-tegningsmateriale
Erstatter pakninger på ventildeksler, vannpumper, olje- kammer, bakdeksel, termostater, uttak, tidstaksdeksler og hvor du
trenger en lekkasjetett pakning
Kontinuerlig: -18 °C til 200 °C
Intermittent: -18 °C til 300 °C

304ml - V.no 174566

OKS 2661 Hurtigrens
OKS 2661 Hurtigrens
For maskindeler og overflater
med fet og oljete smuss
Brems rengjøringsmiddel
Farge: Fargeløs
500 ml Spray –V.no 295958

85g Tube –V.no 294680
Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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Tectyl Multi Purpose 506

Tectyl Bodysafe wax
Tectyl Bodysafe wax
danner en fast, fleksibel slitesterk
film som beskytter bilens understell mot steinsprut, vannsprut og
veisalt. Produktet er bronsefarget
voks/asfaltbasert.

Tectyl Multi Purpose 506 er et
universal voksbasert, rusthindrende produkt som etterlater en ravgul, fast, ikke klebende film. Anbefales til alle typer stål og metall
ved langtidslagring, både innendørs og utendørs, samt til krevende transporter til sjøs og lands.
400ml

600ml

V.no– 294767

V.no- 294765

Tectyl Bodysafe

Tectyl 550- ML
Tectyl Bodysafe danner en sterk
film som beskytter
metall mot korrosjon, fukt, salt
etc. Tectyl Bodysafe er særs velegnet til beskyttelse av stål og
metall ved lengere utendørs
lagring, samt under transport

Tectyl 550-ML er et
petroleums-voksbasert
produkt som er ideell for
beskyttelse av dørpaneler, sidestolper, rammer osv. Trenger dypt
inn i falser og fuger, og forsegler.
Leveres med et enkelt dysesett
som gjør det enklere og raskere
og påføre.
1l
V.no– 294768
600ml
V.no– 281117

V. no-281113

Tectyl Multi Purpose 506
Tectyl Multi Purpose 506 er et
universal voksbasert, rusthindrende produkt som etterlater en ravgul, fast, ikke klebende film. Anbefales til alle typer stål og metall
ved langtidslagring, både innendørs og utendørs, samt til krevende transporter til sjøs og lands.
V. no-281112

White Grease

Tectyl ML
Tectyl ML er et petroleumsvoksbasert produkt som er ideell
for beskyttelse av dørpaneler, sidestolper, rammer osv.
Trenger dypt inn i falser og fuger,
og forsegler disse. Sprayboksen
leveres med et enkelt slange/
dysesett som gjør det enklere og
raskere å påføre.
V. no-281117

Multipurpose Complex Red 2
Et sprayfett med rustoppløsende

virkning. Trenger inn i spalter og
små sprekker. Blir ikke hardt,
drypper ikke og danner ikke flekker.
V. no-281134

Er et høytrykks litiums-basert universalfett. Det er velegnet for bruk
innen industri, transportsektoren,
anleggsmaskiner og generell industri. Produktet tåler høy fuktighet
og høy hastighet (hjullager), og
kan også brukes til applikasjoner
innenfor skipsfart. Kan påføres
over et stort temperaturintervall.
V. no-281144
Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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Brake Cleaner

Multi Spray
Gir en transparent beskyttende
film. Den trenger hurtig inn i spalter og gjenger og løser fastrustede skruer og muttere. Den fjerner
irriterende gnissing og knirking fra
bevegelige deler. Multi Spray
løser også tjære, lim, olje og skitt
fra de fleste overflater.

Brake Cleaner fjerner bremsevæske, fett, olje og bremsestøv
umiddelbart.
Art.nr 887058—0,5 ltr
Art.nr 700196—5 ltr

Art.nr 887048

Penetrating Oil

PTFE Dryd
Løsner fastrustede og korroderte
deler. Den trenger hurtig inn i
spalter og gjenger og løser fastrustede skruer og muttere. Den
fjerner irriterende gnissing og knirking fra bevegelige deler. Den
inneholder Molybdensulfid (MoS2)
som gir en langvarig smørende
effekt. MoS2 fungerer som mikroskopiske kulelager .

Høykvalitets smøremiddel, som
etterlater en tørr overflate. For
mekaniske deler laget av metall
eller plast, der det ikke er ønsket
at det ligger igjen rester av olje
eller fett. Egnet som løsemiddel
for (støpe) former, hvor bruk av
silikoner ikke er ønsket.
Art.nr 887046

Art.nr 887053

Glass Cleaner

Silicone Spray
Etterlater en ikke-klebrig smørefilm og kan anvendes på metall,
plast, gummi og tre, og den hindrer gnissing og skriking. Den kan
brukes på alt fra dørhengsler til
hageredskap og glidelåser på telt
og båtkalesjer. Den beskytter og
smører

Glass Cleaner danner et skum
som blir liggende på overflaten.
Dette gjør at alle slags glassflater
blir rene og blanke uten riper.
Art.nr 887065

Art.nr 887042

Synthetic Chain Lube

SynPower 5W-40

Synthetic Chain Lube
hefter for så å trenge i
nn og motvirke slitasje.
Holdbar, hvit film, enkel
påføring, klar på minutter, skader
ikke O-ringer og
X-ringer .

SynPower™ er en høykvalitets,
helsyntetisk motorolje, som overgår selv
de strengeste krav innen moderne motorteknologi.
For moderne motorer med turbo
og Treveiskatalysator (TWC).

Art.nr 887049

V. no-028109

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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Synthetic Chain Lube

MaxLife 10W-40
Er utviklet for å møte utfordringene forbundet med motorer med
høy kjørelengde. Eldre motorer
har en tendens til redusert ytelse
og øket oljeforbruk. MaxLife™ har
en additiv-pakke som er utviklet
for å bremse denne aldringsprosessen samt øke motorens levetid.
V. no-100055

En allsidig kjølevæske som gir en
universell løsning for personbiler
og varebiler. . Den inneholder
hurtigvirkende tilsetningsstoffer
for overflatebeskyttelse av
bare jern- og aluminiumoverflater.
V. no-281304

All-Fleet Extra SAE 15W-40

SINKSPRAY TINGSTAD

En motorolje av SHPD-kvalitet
(Super High Performance
Diesel) for lastebil-, buss- og industrimotorer. Den møter kravene
til olje med forlenget skiftintervall
fra de fleste motorprodusentene.
Den har en avansert additivpakke som gir beskyttelse i hele
service-perioden .

Sinkspray Beskytter ubehandlede
metallflater mot rust. Spesielt
anvendbar etter sveising og til
reparasjoner av sår i galvanisert
materiale. Meget hurtig tørke- og
herdetid. Inneholder aceton,
butan og propan.
400ml

V.no- 294871

Art.nr 13706

CRC SUPERCUT SKJÆREOLJE

CRC SUPER HEFTEFETT
Kjedespry et flytende smørefett

Ikke-klorert høytytende
skjæresmøremiddel. Tåler
ekstremt trykk for lengre verktøylevetid og enklere skjæring.
Brukes på jernholdige og
ikke-jernholdige metaller

500ml

300ml

med god festeevne og temperaturmotstand. Reduserer friksjon og
slitasje samt beskytter mot korrosjon. Motstandsdyktig mot saltvann. Tåler temperaturer fra -20
grader til + 150 grader.
V.no- 191041

CRC WHITE

V.no- 295010

CRC ZINK-PRIMER
Et hvitt, langtidsvirkende smørefett med teflon. Reduserer friksjon
og slitasje. Vannbestandig, beskytter mot korrosjon. Danner en
synlig, hvit smørefilm. Sprayes på
som olje, omdannes til fett.
500ml

V.no- 191053

l forbedring av galvanisert jern og
stål. Gir en elektrokjemisk binding
med metallbasen. Ideell til forbedring og reparasjon av sveisede og
galvaniserte flater. Gir aktivt vern
mot rust og rustangrep. 97% ren
zink.
400ml

V.no- 191044

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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CRC - 2-26 ELEKTRO

CRC - 3-36 MEK.ANTI-KORROSJON
Tyntflytende antikorrosjonsolje.
Gode vannavstøtende
egenskaper, kan også sprayes
direkte på våte deler. Egnet f.eks.
for stål, aluminium, kobber og
messing. Brukes som antikorrosjonsolje i produksjonsprosesser,
ved lagring og under transport
Godkjent iht. MIL-C-81309 C,

Hindrer elektriske feil forårsaket
av fuktighet og korrosjon.
Fortrenger vann og fuktighet,
gjenoppretter kortslutninger. Brukes ved vannskade på
elektrisk utstyr.
250ml
500ml

V.no- 294892
V.no- 295015

500ml

CRC - 5-56- SERVICESPRAY UNIV 200ML
Unike fuktutdrivende og korrosjonsbeskyttende egenskaper.
Smører, rengjører og løsner rust.
Den tynne, klare oljefilmen gir et
effektivt vern mot elektriske og
mekaniske forstyrrelser forårsaket
av vann, fukt, rust, smuss eller
friksjon.
200ml
500ml

V.no- 294888
V.no- 294879

V.no-295012

CRC - LEKASJEFINNER
Lekkasjefinneren oppdager lekkasjer og årsak til trykkfall raskt .
Setter ikke flekker, og reagerer
ikke med plastikk, stål, aluminium,
kopper etc. Til bruk ved alle typer
gasser, brannfarlige som giftige,
LPG, kjølevæsker, trykkluft etc
500ml

V.no- 295029

CRC BRAKLEEN PRO AVFET./RENS.

CRC - SILICONE IND.
Beskytter og smører alle deler av
plast og gummi. Kan brukes som
glidemiddel til trekking av kabler.
Tåler høye belastninger opp til
2000 p.s.i. i temperaturområde fra
-40 til +260C.
500ml

V.no- 295025

Renser og avfetter bremser og
koblinger. Fjerner olje, bremsevæske, fett, skitt og avleiringer. Et
effektivt og hurtigtørkende
rengjørings middel. Etterlater ingen rester. Er uten klorinerte
løsningsmidler.
500ml

CRC HD VASELINOLJE

CRC KJØLESPRAY MINUS 45

Beskytter kontakter som brukes
under tøffe forhold. Middelet danner en beskyttende film mot
korrosjon og smører kontakter
som brukes i områder som ikke er
beskyttet. Brukes på «push/pull»kontakter, batteripoler,
fjærbelastede strømbrytere,
tilhengerkoblinger.
250ml

V.no- 191049

V.no- 300329

Kjølevæske til feilsøking på elektrisk og elektronisk utstyr, lokalisering av ledningsbrudd, rask
endring av temperatur i termoelektriske sensorer,
beskyttelse mot varme ved
lodding, krympepasning av lager
og gjenger m.m.

250ml

V.no- 294899
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CRC KLAR ISO. LAKK URETHANE ISOL.
Enkomponent polyurethan
isolasjonslakk.
Isolerer elektrisk og elektronisk
utstyr og komponenter.
250ml

V.no- 191045

CRC KOBBERPASTA
Separasjonspasta for høytemperatur-områder. Beskytter mot fastbrenning, korrosjon/galvanisk
korrosjon. Muliggjør montering/
demontering av alle deler utsatt
for høye temperaturer, selv ved
lang tids bruk i korrosive miljøer.
Tåler vann og har separate egenskaper opp til 1100 C
0,5 kg

CRC LECTRA CLEAN II RENSESPRAY

V.no- 191048

CRC LECTRA CLEAN QD

Et hydrocarbonbasert rense og
avfettingsmiddel som erstatter
bruk av klorinerte solventer. Fjerner fuktighet, fett, olje, skitt, voks
og andre fourensninger fra motorer, deler og annet elektrisk og
mekanisk utstyr. Høyt flammepunkt for sikker bruk. Ikke ledende og ikke korrosiv.

Et hurtigtørrende, kraftig avfettende rensemiddel som fjerner
fuktighet, fett, olje, smøremidler
og andre forurensninger fra
motor, deler og annet elektronisk
og mekanisk utstyr. Etterlater
ingen rester. Ikke korrosiv, setter
ikke flekker. Sikker på de fleste
typer plast.

500ml

500ml

V.no- 295008

CRC MULTILUBE SMØREMIDDEL
Universalsmøremiddel med høy
vannavvisning mot varmt og kaldt
vann. Tåler høye temperaturer,
200C. En spesial blanding av
mineraloljer og syntetiskeoljer av
høy kvalitet, med tilsettninger som
minsker slitasje, gir godt feste og
lav friksjon.
500ml

V.no- 191042

CRC RUSTLØSER

V.no- 191046

CRC PAKNINGSFJERNER
Inneholder et kraftig løsningsmiddel for å løsne fastbrente
pakninger og avleiringer.
Fjerner lagvis maling og lakk på
en rask og effektiv måte.
Inneholder ikke klorerte løsningsmidler
300ml

V.no- 145651

CRC SP SMØREMIDDEL
Løsner og smører fastsittende
mekanismer. Løsner fastrustede
deler og smører med Molybdendisulfid. Reduserer friksjon under
demontering.
300ml

V.no- 295005

Kryper inn og smører med langtidsvirkning. Langtids rustbeskyttelse. HD-smøring. Beskytter
utstyr og materiell under lagring,
forsendelse og bruk.
Førsteklasses for stål, aluminium,
kopper og messing.
250ml
5l

V.no- 191043
V.no- 191052
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