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MULTICOR®
Środki do ochrony antykorozyjnej – długotrwała i pewna ochrona

Wysoki poziom rozwoju sprzedawanych pod marką MULTICOR® i doskonale sprawdzonych w praktyce wysokowy-
dajnych środków do ochrony antykorozyjnej to wynik trwających całe dziesięciolecia ciągłych badań i projektów. 
Owocem tego potencjału doświadczeń są rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkownika.
Firma Zeller+Gmelin posiada certyfikat DIN EN ISO 9001:2000 potwierdzający posiadanie całościowej koncepcji 
zapewniania najwyższych standardów jakościowych. Ten system zarządzania jakością umożliwia obszerne połączenie
wszystkich wymagań jakościowych i zapewnia, że Klient otrzyma produkty i usługi, na które może bez zastrzeżeń liczyć.
Jednocześnie oferujemy doradztwo techniczne na miejscu, systematyczną kontrolę laboratoryjną wszystkich produktów
oraz pomoc przy utylizacji odpadów.

Czynności pakowania i konserwacji należy szczególnie dobrze zgrać ze sobą w przypadku magazynowania 
długookresowego i wysyłek eksportowych.

Chętnie dobierzemy właściwy produkt dostosowany do szczególnych wymagań Państwa firmy. Kompetentni pracownicy
naszego serwisu chętnie udzielą porad na miejscu.

• MULTICOR® DW rozpuszczalnikowe ciecze wypierające 
wodę, służące do blokowania ruchu i wypierania 
wodnistych czynników z powierzchni metali, np. po 
myciu albo po obróbce przedmiotów z użyciem emulsji. 
Ciecze wypierające wodę tworzą bardzo cienkie, ale 
niezwykle skuteczne filmy ochronne dla wewnątrzzakła-
dowej konserwacji międzyoperacyjnej albo opako-
waniowej. Odtłuszczanie z reguły nie jest potrzebne.

• MULTICOR® DW VF wszystkie ciecze wypierające wodę 
typoszeregu DW o temperaturze zapłonu > 55°C z 
rozpuszczalnikami nie objętymi rozporządzeniem 
dotyczącym emisji lotnych związków organicznych. Przy 
stosowaniu tych produktów należy jednak mieć na 
uwadze dłuższe czasy schnięcia.

• MULTICOR® LH rozpuszczalnikowe środki ochrony anty-
korozyjnej tworzą filmy ochronne o różnej konsystencji 
(oleiste albo woskowate) i grubości warstwy, a dzięki 
swym własnościom penetracyjnym są w stanie dotrzeć 
także do niedostępnych miejsc w obrobionych 
przedmiotach np. do otworów itp. W zależności od typu 
filmu odtłuszczanie jest możliwe zarówno przy użyciu

środków wodnych lub alkalicznych, jak i typowych 
środków czyszczących rozpuszczalnikowych.

• MULTICOR® LH VF wszystkie ciecze wypierające wodę 
typoszeregu LH o temperaturze zapłonu > 55°C z 
rozpuszczalnikami nie objętymi rozporządzeniem 
dotyczącym emisji lotnych związków organicznych. Przy
stosowaniu tych produktów należy jednak mieć na 
uwadze dłuższe czasy schnięcia.

• MULTICOR® LF wysokowydajne, bezrozpuszczalnikowe 
środki ochrony antykorozyjnej do konserwacji stopów 
żelaza i metali nieżelaznych. W zależności od lepkości, 
tworzą się filmy ochronne o różnej grubości i odporne na 
zżywiczenie. Odtłuszczenie zakonserwowanych części 
jest bezproblemowe i możliwe zarówno przy użyciu 
środków wodnych lub alkalicznych, jak i typowych 
środków czyszczących rozpuszczalnikowych.

• MULTICOR® WM mieszalny z wodą produkt specjalny.
Metastabilny charakter emulsji chroniącej przed 
korozją szybko tworzy hydrofobowy i szybko schnący 
film ochronny.

Środki do ochrony antykorozyjnej
MULTICOR dają systemową ochronę



PRZEGLĄD GATUNKÓW

Oleje antykorozyjne

Nazwa produktu temperatura zapłonu Rodzaj i grubość Czas schnięcia w Czas magazynowania
filmu temp. ok. w pomiesz- na zewnątrz

ochronnego 20° C (min). czeniach bez budynku
opakowania (zadaszenie 

ochronne)

MULTICOR DW 2 40° C słabo oleisty 1-2 µm 30 - 45 4 - 6 miesięcy 2 - 3 miesięcy

MULTICOR DW 2 PLUS 44° C słabo oleisty 2-3 µm 30 - 45 5 - 8 miesięcy 3 - 6 miesięcy

MULTICOR DW 3 62° C słabo oleisty 2-3 µm 30 - 60 4 - 6 miesięcy 2 - 3 miesięcy

MULTICOR DW 3 PLUS 82° C słabo oleisty 2-3 µm 60 - 120 5 - 8 miesięcy 3 - 6 miesięcy

MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT 65° C słabo oleisty 0,5-1 µm 30 - 60 6 - 10 miesięcy 3 - 6 miesięcy

MULTICOR DW 3 EXTRA LIGHT 62° C woskowaty 2-3 µm 60 - 120 6 - 10 miesięcy 3 - 6 miesięcy

MULTICOR DW 3 ULTRA 62° C oleisty 3 µm 60 - 120 8 - 12 miesięcy 5 - 8 miesięcy

MULTICOR LH 2 40° C woskowaty > 20 µm 30 - 45 12 - 18 miesięcy 6 - 12 miesięcy

MULTICOR LH 2 PLUS > 40° C suchy, stały > 20 µm 30 - 45 > 24 miesiące 12 - 18 miesięcy

MULTICOR LH 3 68° C oleisty 3 µm 30 - 60 8 - 16 miesięcy 5 - 12 miesięcy

MULITCOR LH 3 PLUS 62° C suchy, stały > 20 µm 30 - 60 > 24 miesiące 12 - 18 miesięcy

MULTICOR LH 3 EXTRA 62° C oleisty, 3-5 µm 30 - 60 4 - 6 miesięcy 2 - 3 miesięcy

DIVINOL MULTIFLUID 62° C słabo oleisty 2-3 µm 30 - 60 8 - 12 miesięcy 5 - 8 miesięcy

MULTICOR LF 25 > 100° C oleisty, 3-5 µm b.d. 8 - 12 miesięcy 5 - 8 miesięcy

MULTICOR LF 30 > 150° C oleisty 2-3 µm b.d. 6 - 10 miesięcy 3 - 6 miesięcy

MULTICOR LF 60 > 150° C silnie oleisty 5-10 µm b.d 6 - 12 miesięcy 5 - 8 miesięcy

MULTICOR LF 65 > 100° C oleisty 3-5 µm b.d. 8 - 12 miesięcy 5 - 8 miesięcy

MULTICOR LF 80 > 150° C oleisty 10 - 20 µm b.d. 12 - miesięcy 8 - 16 miesięcy

MULTICOR GREASE 30 b.d. żelowaty b.d. 12 - 24 miesięcy 8 - 16 miesięcy

DIVINOL KETTENFETT b.d. stały b.d > 24 miesiące 12 - 18 miesięcy

MULTICOR WM 105 b.d. lekko kleisty, zależnie od stężenia. b.d zależnie od stężenia. zależnie od stężenia.

Uwaga: Podane wartości trwałości ochrony opierają się na danych doświadczalnych, w konkretnych warunkach faktyczna trwałość powłoki oc

Środki wypierające wodę



Przydatność do Odtłuszczanie Opis
zastosowania w środkiem
klimacie z wodą wodnisto- rozpuszczalni-

morską alkalicznym kowym

tak tak Ciecz wypierająca wodę o bardzo dużej skuteczności wypierania, do konserwacji przedmiotów
masowych i drobnych oraz do konserwacji powierzchniowej przedmiotów opakowanych

tak tak tak Ciecz wypierająca wodę pokrywa przedmioty bardzo cienkim filmem, skutecznie chroni przed 
korozją, łatwa w usuwaniu

tak tak tak Zastosowanie takie samo jak DW 2 Plus, jednakże wyższa temperatura zapłonu. Dlatego nieco
dłuższy czas schnięcia

tak tak Rzadkopłynna, łatwo rozpylana ciecz wypierająca wodę, duża zdolność penetracji, np. do
automatów biletowych, instalacji sygnalizacyjnych, zamków drzwiowych

tak tak Ciecz wypierająca wodę do wilgotnych przedmiotów drobnych i masowych. Do wewnątrzzakła-
dowego magazynowania międzyoperacyjnego oraz transportu na obszarze Europy Środkowej, 
bardzo słaby zapach

tak tak Ciecz wypierająca wodę o dużej skuteczności wypierania, skutecznej ochrony antykorozyjnej 
przedmiotów masowych i drobnych, bardzo słaby zapach

tak tak Zastosowanie takie samo jak DW 3 Spezial, jednakże o silniejszej ochronie antykorozyjnej

tak tak Wysokojakościowy olej do długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego, nadający się także do
klimatu morskiego i tropikalnego, do zewnętrznej konserwacji maszyn, części zamiennych, narzędzi itp

tak tak Do zewnętrznej konserwacji wszelkiego rodzaju maszyn, części zamiennych, narzędzi; jasny i przeźroczysty 
film ochronny, doskonała ochrona antykorozyjna przede wszystkim przy składowaniu na otwartej przestrzeni

tak Olej do ochrony antykorozyjnej, do konserwacji magazynowanych w chronionych
pomieszczeniach nieopakowanych blach, rur, przedmiotów gotowych itp

tak tak tak Wysokojakościowy olej do długotrwałej konserwacji antykorozyjnej, nadający się także do klimatu
morskiego i tropikalnego, do zewnętrznej konserwacji maszyn, części zamiennych, narzędzi itp

tak tak Olej do ochrony antykorozyjnej o małym udziale rozpuszczalników, do konserwacji magazynowa-
nych niepowlekanych taśm, blach, rur, prętów, przedmiotów gotowych itp

tak tak Uniwersalny olej do ochrony antykorozyjnej nadający się jako ciecz pielęgnacyjna i konserwacyjna,
olej smarny i ciecz wypierająca wilgoć. Dostępny także jako Multispray w pojemnikach sprayowych

tak tak Olej o niskiej lepkości do ochrony antykorozyjnej, do tymczasowej konserwacji powlekanych i niepo-
wlekanych stali jakościowych, stosowany przeważnie w walcownictwie, z hamowanym spływaniem

tak tak Olej do ochrony antykorozyjnej z substancjami neutralizującymi pot rąk, do konserwacji maszyn,
narzędzi itp. w chronionych pomieszczeniach

tak tak Olej do ochrony antykorozyjnej podobny do LF30, jednakże o wyższej lepkości, dlatego dający grubszy film ochronny

tak tak Olej do ochrony antykorozyjnej do tymczasowej konserwacji powlekanych i niepowlekanych stali
jakościowych, stosowany przeważnie w walcownictwie, z hamowanym spływaniem

tak tak tak Wysokojakościowy olej do długotrwałej ochrony antykorozyjnej, nadający się także do klimatu
morskiego i tropikalnego, do zewnętrznej konserwacji maszyn, części zamiennych, narzędzi itp

tak tak tak Mazisty i tiksotropowy środek do ochrony antykorozyjnej, do konserwacji na gorąco przedmiotów masowych

tak tak tak Mazisty środek do ochrony antykorozyjnej, do konserwacji na gorąco łańcuchów motocyklowych,
rowerowych i transportowych

tak tak Mieszalny z wodą środek do ochrony antykorozyjnej, nieszkodliwy dla produktów żywnościo-
wych, np. do zabezpieczania połączeń rurowych

chronnej może być dłuższa lub krótsza.



Odtłuszczanie środkami czyszczącymi DIVINOL®

Wodno-alkaliczne środki czyszczące

Nazwa produktu Opis produktu Zakres Zalecane
zastosowania zastosowanie

DIVINOL Ciekły, obojętny środek czyszczący do do wszystkich Temperatura w urządzeniach
Spritzreiniger 1572 czyszczenia i odtłuszczania metali metali natryskowych:

metodą natryskowa, nadaje się do 30 - 70° C.
ultradźwiękowych urządzeń czyszczących. dawkowanie: 5 - 50 ml/l
Daje czasową ochronę antykorozyjną. czas działania: 1-10 min.

DIVINOL Ciekły, alkaliczny środek czyszczący do żelaza i stali; Temperatura w urządzeniach
Spritzreiniger 1805 do czyszczenia i odtłuszczania metali aluminium tylko natryskowych:

metodą natryskowa, daje czasową warunkowo 40 - 80° C.
ochronę antykorozyjną, wysoka dawkowanie: 5 - 50 ml/l
skuteczność oczyszczania dla czas działania: 1 - 10 min.
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Dobór konkretnego natryskiwanego środka czyszczącego zależy od gatunku czyszczonego materiału oraz typu
urządzenia czyszczącego.

Rozpuszczalnikowe środki czyszczące

Nazwa produktu Opis produktu temperatura Zalecane
zapłonu zastosowanie

Divinol Uniwersalny rozpuszczalnikowy > 55° C Nanoszenie środka 
Reiniger 73 środek czyszczący do usuwania oleju, czyszczącego metodą

zanieczyszczeń i zżywiczeń. (liczba zanurzeniową, pędzlem,
parowania 100 / dla porównania eter = 1) gąbką lub szczotką.
- środek czyszczący odparowuje bez Następnie przepłukać 
pozostawiania resztek. przedmioty środkiem 

czyszczącym

Divinol Uniwersalny rozpuszczalnikowy 58° C Nanoszenie środka czyszczą-
Reiniger 65 środek czyszczący do usuwania oleju, cego metodą zanurzeniową,

zanieczyszczeń i zżywiczeń. Średnia pędzlem, gąbką lub szczotką.
zawartość rozpuszczalnika (liczba Następnie przepłukać 
parowania 65 / dla porównania eter = 1) przedmioty środkiem
- środek czyszczący odparowuje bez czyszczącym.
pozostawiania resztek.

Divinol Uniwersalny rozpuszczalnikowy środek 28° C Nanoszenie środka czyszczą-
Reiniger 20 czyszczący do usuwania oleju, zaniec- cego metodą zanurzeniową,

zyszczeń i zżywiczeń. Dzięki dużej pędzlem, gąbką lub szczotką.
zawartości łatwo parujących rozpuszczal- Następnie przepłukać 
ników szybkie odparowanie (liczba przedmioty środkiem
parowania 20 / dla porównania eter = 1) czyszczącym.
- środek czyszczący odparowuje bez
pozostawiania resztek

Dobór właściwego rozpuszczalnikowego środka czyszczącego zależy od liczby parowania i od temperatury zapłonu środka czysz-
czącego stosowanego w konkretnych urządzeniach czyszczących.
Przy stosowaniu rozpuszczalnikowych środków czyszczących obowiązuje przestrzeganie aktualnie obowiązujących wartości naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń przy przemysłowym stosowaniu produktu, zgodnie z normą TRGS 900 (zapewnić dostateczną
wentylację nawiewową i wyciągową).
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PROGRAM

Smary przemysłowe

MULTICAL® Smary kalibracyjne

MULTICOR® Środki antykorozyjne

MULTICUT® Niemieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące

MULTIDRAW® Smary do ciągnienia drutu

MULTIDRAW® Smary do głębokiego tłoczenia

MULTIPRESS® Oleje do prasowania wypływowego

TEXTOL® Smary dla przemysłu włókienniczego

ZUBORA® Mieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące

FETTE® Wysokojakościowe smary stałe

DIVINOL® Oleje do prowadnic i powierzchni ślizgowych, oleje

hartownicze, oleje adhezyjne, oleje hydrauliczne,

przemysłowe oleje przekładniowe, handlowe oleje

wazelinowe, oleje spręźarkowe, oleje do cylindrowe

Nasze produkty są znane w ponad 100 krajach świata.
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