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Η BECHEM παράγει περισσότερα από 800 
διαφορετικά λιπαντικά. Άλλα προϊόντα που 
δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
είναι: λιπαντικά κατεργασίας και 
διαμόρφωσης μετάλλων, ειδικά αντιδιαβρωτκά 
και καθαριστικά, αντιτριβικές επενδύσεις, 
λιπαντικά πλαστικών μηχανικών μερών, 
βιοδιασπώμενα λιπαντικά, ειδικά λιπαντικά 
σιδηροδρόμων και πολλά άλλα λιπαντικά 
ειδικών εφαρμογών. 
 

 



  

 
 

Το ερευνητικό κέντρο της BECHEM στο Hagen Γερμανίας 
 
 
 

 
 

BECHEM – Λύσεις για την βιομηχανία 
 
Στα τρία εργοστάσια της στην Γερμανία, η BECHEM παράγει μία ολοκληρωμένη 
σειρά λιπαντικών υψηλής απόδοσης για την βιομηχανία.  
Στο ερευνητικό κέντρο της BECHEM δημιουργούνται και διαρκώς εξελίσσονται  
νέες τεχνολογίες λιπαντικών που σκοπό έχουν την μείωση της τριβής και  
φθοράς των μεταλλικών επιφανειών και την επέκταση της διάρκειας ζωής των  
μηχανικών μερών καθώς και των ίδιων των λιπαντικών.  
 
 

 
 
BECHEM – Συνεργάτης για την μείωση του κόστους 

 
Η χρήση των λιπαντικών BECHEM αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος σε  
κάθε βιομηχανία. Το κόστος συντήρησης μειώνεται εντυπωσιακά ως συνέπεια  
της μείωσης του κόστους επισκευών και ανταλλακτικών. Η διαθεσιμότητα των  
μηχανημάτων αυξάνεται ελαχιστοποιώντας το κόστος  
χαμένης παραγωγής από απρόβλεπτα σταματήματα.  
Επίσης, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται ως 
συνέπεια της μείωσης των τριβών.  
Λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των λιπαντικών  
BECHEM, το κόστος λίπανσης δεν επιβαρύνεται. 
 
 
 
 
BECHEM – Πλήρης τεχνική υποστήριξη 

 
Τα προϊόντα BECHEM συνοδεύονται από υπηρεσίες, όπως:  
επί τόπου εκτίμηση των παραμέτρων κάθε εφαρμογής για την επιλογή  
του καταλληλότερου λιπαντικού, παρακολούθηση και έλεγχοι των  
εφαρμογών, εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων λιπαντικών,  
εκπαίδευση του προσωπικού, κλπ.  

 
 
 
 

 
    



 

 
 

Λάδια Μειωτήρων 
 
 

Staroil G 
Λάδια μειωτήρων 

 

Ορυκτέλαια άριστης ποιότητας για μειωτήρες κάθε τύπου. Περιέχουν πρόσθετα υψηλών πιέσεων ΕΡ. Πολύ καλή θερμική σταθερότητα 
και υψηλή ικανότητα φόρτισης. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση, αντίσταση στην οξείδωση, τον αφρισμό και το νερό. 
Μεγάλη διάρκεια ζωής, επέκταση των διαστημάτων αλλαγής λαδιών. 
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Δείκτης ιξώδους VI: 95-100,  Περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1000C 

 
Staroil G 100   Staroil G 320 
Staroil G 150  Staroil G 460 
Staroil G 220  Staroil G 680   
  
 

Staroil SMO 
Λάδια μειωτήρων, υψηλής απόδοσης  

 

Περιέχουν πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου (MoS2) για αντοχή στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Βελτιώνουν τις επιφάνειες των 
δοντιών των γραναζιών σχηματίζοντας ένα λεπτό στερεό λιπαντικό φιλμ. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση, αντίσταση 
στην οξείδωση, τον αφρισμό και το νερό. Μεγάλη διάρκεια ζωής, επέκταση των διαστημάτων αλλαγής λαδιών. Μειώνουν την 
θερμοκρασία λειτουργίας και την κατανάλωση ενέργειας.   
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Δείκτης ιξώδους VI: 95-100,  Περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1000C 

 
Staroil SMO 68   Staroil SMO 460   
Staroil SMO 150  Staroil SMO 680 
Staroil SMO 220  Staroil SMO 1500   
Staroil SMO 320 
 
 

Berugear GS ΒΜ 
Λάδια μειωτήρων, υψηλής απόδοσης  

 

Περιέχουν πρόσθετα PD για αντοχή στα μεγάλα και κρουστικά 
φορτία. Βελτιώνουν τις επιφάνειες των δοντιών των γραναζιών 
εξομαλύνοντας την μικροσκοπική τραχύτητα με πλαστική συμπίεση 
των ‘’κορυφών’’ με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή μείωση της τριβής 
και φθοράς, καθώς και την μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας και 
της κατανάλωσης ενέργειας. Αποτρέπουν την δημιουργία micro-
pitting.  Μεγάλη διάρκεια ζωής, επέκταση των διαστημάτων αλλαγής 
λαδιών. Ιδανικά για φθαρμένα γρανάζια. Επίσης, κατάλληλα για το 
‘’στρώσιμο’’ καινούργιων γραναζιών κάτω από μέγιστο φορτίο. 
Συμβατά με μη-σιδηρούχα μέταλλα. 
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Δείκτης ιξώδους VI: 95-100,  
Περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1000C 

 
Berugear GS 100 BM  Berugear GS 460 BM 
Berugear GS 150 BM Berugear GS 680 BM 
Berugear GS 220 BM Berugear GS 1500 BM 
Berugear GS 320 BM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Berusynth GP 
Συνθετικά λάδια μειωτήρων, βάσεως πολυαλφαολεφίνης (ΡΑΟ) 

 

100% συνθετικά λάδια για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλα για μειωτήρες κάθε τύπου που δέχονται μεγάλα φορτία ή 
δουλεύουν σε αντίξοες συνθήκες όπως πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 1500C) ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (έως -500C). 
Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση, εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση, την γήρανση τον αφρισμό και το νερό.  
Με υψηλό δείκτη ιξώδους για σταθερότητα  με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Συμβατά με τα ορυκτέλαια.  
Βασικό λάδι: Συνθετικό (ΡΑΟ), Δείκτης ιξώδους VI: 145-155, Περιοχή θερμοκρασιών: -500C +1500C 

 
Berusynth GP 68  Berusynth GP 320 
Berusynth GP 150  Berusynth GP 460 
Berusynth GP 220  Berusynth GP 1000 
 
 

Berusynth EP 
Συνθετικά λάδια μειωτήρων, βάσεως 
πολυγλυκόλης (PG)  
 

Για κλειστά γρανάζια και ρουλεμάν σε υψηλές θερμοκρασίες και 
μεγάλα φορτία. Κατάλληλα για κάθε τύπο μειωτήρα 
συμπεριλαμβανομένων των μειωτήρων ατέρμονα-κορώνα 
(συμβατότητα με τον μπρούντζο).  
Βελτιώνουν τον συντελεστή απόδοσης και μειώνουν την 
θερμοκρασία λειτουργίας. Διαρκούν πολλές φορές περισσότερο 
από τα ορυκτέλαια ή άλλα συνθετικά λάδια. Άριστη προστασία 
των μεταλλικών επιφανειών από την φθορά και διάβρωση. Με 
υψηλό δείκτη ιξώδους για σταθερότητα του ιξώδους στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Δεν είναι αναμίξιμα με τα ορυκτέλαια ή συνθετικά 
λάδια βάσεως πολυαλφαολεφίνης. 

 

      

 Βασικό λάδι: Συνθετικό (ΡG), Δείκτης ιξώδους VI: 196-278, Περιοχή θερμοκρασιών: -300C +1800C 
 
Berusynth EP 68  Berusynth EP 320 
Berusynth EP 100  Berusynth EP 460 
Berusynth EP 150  Berusynth EP 680 
Berusynth EP 220  Berusynth EP 1000 
 
 
 
 

Επίσης διατίθενται: 
 

Berugear HV 20                        Ημισυνθετικό πολύ χοντρό λάδι (12.000 cst/400C) για κλειστά και ανοιχτά γρανάζια. 
 

Ovitol KT 100, 220, 460 S        Λάδια κατηγορίας CL χωρίς πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP. 
 
 
 
 

                 
 



 

 
 

Υδραυλικά Λάδια 
 
 

Staroil NR 
Υδραυλικά λάδια HLP 
 

Ορυκτέλαια άριστης ποιότητας για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα. Χωρίς ψευδάργυρο. Πολύ καλή θερμική σταθερότητα και 
αντίσταση στην οξείδωση και τον αφρισμό. Προστασία από την φθορά και την διάβρωση. Άριστος διαχωρισμός από το νερό. 
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Δείκτης ιξώδους VI: 95, Περιοχή θερμοκρασιών: -350C +1000C 
 

Staroil NR 10 Staroil NR 46 
Staroil NR 22 Staroil NR 68 
Staroil NR 32 Staroil NR 100 
 
 

Staroil HVI 46 
Λάδι HVLP για υδραυλικά συστήματα με μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές 

 

Με υψηλό δείκτη ιξώδους (VI) για σταθερότητα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Με πρόσθετα κατά του αφρισμού και της οξείδωσης. 
Προστασία από την φθορά και την διάβρωση. Άριστος διαχωρισμός από το νερό.  
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Δείκτης ιξώδους VI: 150, Περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1000C 
 

 
Επίσης διατίθενται: 
 

Hydrostar 32, 46, 68 D        Υδραυλικά λάδια κατηγορίας HLPD με απορρυπαντικά πρόσθετα. 
 

Hydrostar HY 46        Υδραυλικό λάδι ανθιστάμενο στην φωτιά. 
 

Hydrostar HEP 32, 46, 68    Βιοδιασπώμενα συνθετικά υδραυλικά λάδια.         
 

 
Λάδια Αεροσυμπιεστών 

 
 

Staroil LV 
Λάδια αεροσυμπιεστών VCL/VBL 
 

Ορυκτέλαια αεροσυμπιεστών με πρόσθετα, αντοχή στην οξείδωση και 
την θερμοκρασία, καλή προστασία από την διάβρωση, ελάχιστα 
κατάλοιπα, απωθούν το νερό, ισχυρή πρόσφυση. 
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Δείκτης ιξώδους VI: 95-105, Περιοχή 
θερμοκρασιών: -50C +2300C 
 

Staroil LV 46 Staroil LV 100 
Staroil LV 68 Staroil LV 150 
 
 

Berulit 75 
Ειδικό λάδι πνευματικών εργαλείων 
 

Λεπτό λάδι (ISO VG 10) συμβατό με τα συνήθη πλαστικά και 
ελαστομερή. Προστασία από την φθορά και την διάβρωση (-500C 
+500C). 
 

 
 

         
 
 
 
 

 
 



  

 
 

Λιπαντικά Αλυσίδων 
 
 

Berulit IKP 
Λιπαντικό αλυσίδων 
 

Ειδικό γραφιτούχο λάδι με αντοχή στα φορτία.. Κατάλληλο για περιβάλλον με σκόνη και υγρασία. Άριστη προστασία από την φθορά 
και διάβρωση. Ιδανικό για καδένες σε σπαστήρες και μεταφορικά συστήματα σε ορυχεία και μεταλλεία.  

Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Ιξώδες: 115 cst/400C,  Περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1600C, Χρώμα: μπλε-μαύρο. 
 

 
Berusynth CU 
Συνθετικά λάδια για κανονικές και υψηλές θερμοκρασίες (έως 250°C) 
 

Ειδικά συνθετικά λάδια για μεταφορικές καδένες και αλυσίδες κίνησης. Πολλαπλάσια διάρκεια από τα ορυκτέλαια. Διατηρούν την 
αλυσίδα καθαρή, δεν εξατμίζονται εύκολα και δεν παράγουν σκληρά ανθρακούχα κατάλοιπα. Κατάλληλα για καδένες φούρνων και 
ξηραντηρίων σε θερμοκρασίες έως 2500C. Με ισχυρή πρόσφυση πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες (δεν στάζουν), άριστη 
διεισδυτικότητα στα εσωτερικά τριβόμενα μέρη της αλυσίδας. Κατάλληλα επίσης για έδρανα, γλισιέρες, συρματόσχοινα και ανοιχτά 
γρανάζια (CU 3000). Αντοχή στο νερό, τους ατμούς και το όξινο περιβάλλον. Το Berusunth CU 46 είναι επίσης κατάλληλο για πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες (έως -400C). Διατίθενται και σε σπρέι (CU 250 & CU 3000). 
Βασικό λάδι: Συνθετικό (Ε), Δείκτης ιξώδους VI: 120-170, Περιοχή θερμοκρασιών: -400C +2500C 

 
Berusynth CU 46   Berusynth CU 250  
Berusynth CU 100    Berusynth CU 3000 
 
 
 

Επίσης διατίθενται: 
 

Berusynth CW 50, 280      Ειδικά συνθετικά λάδια υψηλών θερμοκρασιών (2600C) για πρέσες μοριοσανίδων, ΜDF, κλπ.  
 

Berusynth CP 20      Λεπτό συνθετικό λάδι για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (έως -550C). Με στερεά πρόσθετα. 
 

Berusynth CA 100      Ειδικό συνθετικό λάδι υψηλών θερμοκρασιών για φούρνους βαφής. Συμβατό με την βαφή.        

 

Berusynth CF 250      Ειδικό συνθετικό λάδι υψηλών θερμοκρασιών για μηχανές παραγωγής πλαστικού φιλμ. 
 

Berusynth CC 100             Ειδικό συνθετικό λάδι για το καθαρισμό αλυσίδων κατά την λειτουργία.         
 
 
 
 
 

                              
 
 



 

 
 

Γράσα Ρουλεμάν 
 
 

High-Lub LT2 EP 
Γράσο γενικής λίπανσης 

 

Κατάλληλο για ρουλεμάν, κουζινέτα, αρθρώσεις, κλπ που δέχονται κανονικές ή υψηλές φορτίσεις. Για χαμηλές έως μεσαίες ταχύτητες. 
Αντέχει στο νερό και προστατεύει από την φθορά και διάβρωση. Προσφέρει λίπανση μεγάλης διάρκειας. Κατάλληλο για λίπανση με 
γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C+1400C, ιξώδες βασικού λαδιού: 180 cst/400C 
Διατίθεται σε συνεκτικότητες NLGI 0, 1, 2 και 3: 
 

High-Lub LT0 EP   High-Lub LT2 EP  
High-Lub LT1 EP    High-Lub LT3 EP  
 
 

High-Lub FA 67-220 
Γράσο γενικής λίπανσης 

 

Πολύ καλή ικανότητα στεγανοποίησης από το νερό ή την σκόνη. Αντοχή στο νερό. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης. Κατάλληλο για χαμηλές έως μέσες ταχύτητες. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου/ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: -300C +1400C, ιξώδες βασικού λαδιού: 220 cst/400C 
 

 
High-Lub FA 67-400 KS 
Γράσο heavy-duty για δύσκολες συνθήκες 

 

Αντέχει στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Μειώνει την κατανάλωση γράσου κατά 50 – 75 %. Επεκτείνει την ζωή των ρουλεμάν / 
κουζινέτων. Εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης από το νερό ή την σκόνη. Δεν ξεπλένεται εύκολα από το νερό. Η συνεκτικότητα του 
δεν επηρεάζεται (δεν μαλακώνει) από την απορρόφηση νερού. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Ιδανικό για ρουλεμάν 
σπαστήρων, ελάστρων, χαρτοποιητικών μηχανών, χωματουργικών, εκσκαφέων, κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή κεντρικό 
σύστημα λίπανσης. Κατάλληλο για χαμηλές έως μέσες ταχύτητες. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου/ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1400C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C 

 
 
 

            

High-Lub FA 50 
Γράσο heavy-duty για αργόστροφα ρουλεμάν 
Με χοντρό βασικό λάδι, ιδανικό για αργόστροφα ρουλεμάν, 
κουζινέτα, αρθρώσεις, κλπ που δέχονται πολύ μεγάλα ή/και 
κρουστικά φορτία. Μειώνει την κατανάλωση γράσου, επεκτείνει 
την ζωή των ρουλεμάν / κουζινέτων. Εξαιρετική ικανότητα 
στεγανοποίησης από το νερό ή την σκόνη. Δεν ξεπλένεται από  
το νερό. Η συνεκτικότητα του δεν επηρεάζεται (δεν μαλακώνει) 
από την απορρόφηση νερού.  Άριστη προστασία από την  
φθορά και διάβρωση. Ιδανικό για ρουλεμάν σπαστήρων, 
ελάστρων, εκσκαφέων, κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί με 
γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης (κατάλληλο για τον 
συγκεκριμένο τύπο γράσου). 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου/ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: 
-200C +1200C, ιξώδες βασικού λαδιού: 920 cst/400C 
  
                 

 



                                                                                                                              
 
 
 
 
 
High-Lub KLF 2 K 
Γράσο γενικής λίπανσης με MoS2 

 

Με στερεά πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου (MoS2) για αντοχή 
στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Άριστη προστασία από την 
φθορά και διάβρωση. Λίπανση μεγάλης διάρκειας. Αντοχή στο νερό. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης. 
Κατάλληλο για χαμηλές έως μέσες ταχύτητες. Χρώμα: γκρι/μαύρο. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1200C, 
ιξώδες βασικού λαδιού: 160 cst/400C 
 
 

                                                                                                        

  
High-Lub FA 40 MO 
Γράσο heavy-duty με MoS2 

 

Με στερεά πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου (MoS2) για αντοχή στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Άριστη προστασία από την 
φθορά και διάβρωση. Λίπανση μεγάλης διάρκειας. Εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης από το νερό ή την σκόνη. Δεν ξεπλένεται και 
δεν επηρεάζεται από το νερό. Κατάλληλο για ρουλεμάν σπαστήρων, κοσκίνων, εκσκαφέων και άλλων μηχανημάτων ορυχείων, κλπ. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης. Χρώμα: γκρι/μαύρο. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου/ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1200C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C 

 
 
 

High-Lub FA 50 ΜΟ 
Γράσο heavy-duty με MoS2 για αργόστροφα ρουλεμάν 

 

Με στερεά πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου (MoS2) και γραφίτη. Με πολύ χοντρό βασικό λάδι, ιδανικό για αργόστροφα ρουλεμάν, 
κουζινέτα, αρθρώσεις, κλπ που δέχονται πολύ μεγάλα ή/και κρουστικά φορτία. Μειώνει την κατανάλωση γράσου, επεκτείνει την ζωή 
των ρουλεμάν / κουζινέτων. Εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης από το νερό ή την σκόνη. Δεν ξεπλένεται και δεν επηρεάζεται από το 
νερό. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Ιδανικό για ρουλεμάν σπαστήρων, ελάστρων, εκσκαφέων, κλπ. Μπορεί να 
εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή με κεντρικό σύστημα (κατάλληλο για τον συγκεκριμένο τύπο γράσου). Χρώμα: γκρι/μαύρο. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου/ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1200C, ιξώδες βασικού λαδιού: 1200 cst/400C 

 
 
 

High-Lub FA 67-2 
Γράσο για πολύστροφα ρουλεμάν 

 

Κατάλληλο για υψηλές ταχύτητες έως n x dm= 600.000. Με αντοχή στις υψηλές φορτίσεις. Ιδανικό για ρουλεμάν ανεμιστήρων και 
ηλεκτροκινητήρων. Μειώνει την θερμοκρασία των ρουλεμάν. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Μειώνει τις τριβές και φθορές. Επεκτείνει την 
ζωή των ρουλεμάν. Εξαιρετική αντοχή στο νερό και άριστη αντλησιμότητα.  
NLGI 2, σάπωνας λιθίου/ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: -300C +1300C, ιξώδες βασικού λαδιού: 100 cst/400C 

 
 
 

High-Lub SW 2 
Γράσο ανθιστάμενο στο θαλασσινό νερό 

 

Για γενική λίπανση σε θαλάσσιες πλατφόρμες, γερανούς ναυπηγείων και λιμανιών, πλοία, αντλίες νερού, πλυντήρια αυτοκινήτων, κλπ.  
Εξαιρετική αντοχή στο νερό και άριστη προστασία από την διάβρωση. Κατάλληλο για ρουλεμάν, κουζινέτα, αρθρώσεις, ανοιχτά 
γρανάζια, συρματόσχοινα, κλπ. και ως αντιδιαβρωτική προστασία. Διατίθεται επίσης ως ρευστό (SW 2V) καθώς και σε σπρέι 300 ml. 
NLGI 1-2, ειδικός σάπωνας ασβεστίου, περιοχή θερμοκρασιών: -250C +800C, ιξώδες βασικού λαδιού: 100 cst/400C 

 
 
 

High-Lub L2 
Γράσο γενικής λίπανσης χωρίς πρόσθετα υψηλών πιέσεων ΕΡ 

 

Κατάλληλο για ρουλεμάν, κουζινέτα, αρθρώσεις, κλπ  που δέχονται χαμηλά έως μεσαία φορτία. Αντοχή στο νερό, προστασία από την 
διάβρωση. Πολύ καλή αντλησιμότητα. Διατίθεται σε συνεκτικότητες NLGI 1, 2 και 3. 
NLGI 2, σάπωνας λιθίου, περιοχή θερμοκρασιών: -300C+1200C, ιξώδες βασικού λαδιού: 100 cst/400C 

 
 



 
 
 
 

Γράσα Υψηλών Θερμοκρασιών 
 
 

Beruplex LI-EP 2 
Γράσο υψηλών θερμοκρασιών (έως 150°C) 
 

Ρουλεμάν, κουζινέτα, αρθρώσεις κλπ, σε θερμοκρασίες έως 1500C, υψηλές ταχύτητες και μεγάλο φορτίο.  
Κατάλληλο για υγρό περιβάλλον, δεν επηρεάζεται από τους ατμούς.  Δεν ξεπλένεται εύκολα από το ζεστό ή κρύο νερό.  
NLGI 2, σάπωνας σύμπλοκος λιθίου, περιοχή θερμοκρασιών: -300C +1500C, ιξώδες βασικού λαδιού: 180 cst/400C 

 
                                                                                                                                                                      

Berutox Μ 21 ΚΝ 
Γράσο υψηλών θερμοκρασιών (έως 180°C)  
 

Γράσο βάσεως Polyurea με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία έως 
1800C. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Αντοχή 
στα φορτία και το νερό. Εξαιρετική διατήρηση της συνεκτικότητας 
του στις υψηλές θερμοκρασίες. Πολύ καλή αντλησιμότητα. 
Συμβατό και αναμίξιμο με τους συνήθεις τύπους γράσων. 
NLGI 1-2, πηγματικό μέσο: Polyurea,  
περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1800C,  
ιξώδες βασικού λαδιού: 490 cst/400C 

 
Berutox FH 28 KN 
Συνθετικό γράσο υψηλών θερμοκρασιών (180°C - 200°C) 
 

Συνθετικό γράσο βάσεως Polyurea με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία έως 1800C (έως 2000C για μικρά χρονικά διαστήματα). Άριστη 
προστασία από την φθορά και διάβρωση. Αντοχή στα φορτία και το νερό. Εξαιρετική διατήρηση της συνεκτικότητας του στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Πολύ καλή αντλησιμότητα. Συμβατό και αναμίξιμο με τους συνήθεις τύπους γράσων. 
NLGI 1-2, πηγματικό μέσο: Polyurea /PAO, περιοχή θερμοκρασιών: -300C +1800C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C 
 
 
Berutemp PA 1 ΜΟ  
Συνθετικό γράσο υψηλών θερμοκρασιών (200°C - 240°C) 
 

Συνθετικό γράσο βάσεως Polyurea με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία έως 2000C (έως 2400C για μικρά χρονικά διαστήματα). 
Κατάλληλο επίσης για μεγάλα φορτία. Περιέχει στερεά πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου (MoS2). Άριστη προστασία από την φθορά 
και διάβρωση. Αντοχή στο νερό. Πολύ καλή αντλησιμότητα. Συμβατό και αναμίξιμο με τους συνήθεις τύπους γράσων. Χρώμα: μαύρο. 
NLGI 1, πηγματικό μέσο: Polyurea /PAO, περιοχή θερμοκρασιών: -350C +2000C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C 
 

 
Berutox VPT 64-2 
Συνθετικό γράσο υψηλών θερμοκρασιών (έως 260°C),  
 

Συνθετικό λευκό γράσο βάσεως PTFE/PFPE για λίπανση εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 2600C. 
Χημικά αδρανές, ανθιστάμενο στους χημικούς παράγοντες, διαλύτες, οξέα, ραδιενεργό ακτινοβολία, κλπ. Συμβατό με τα πλαστικά  
και ελαστομερή. Διατίθεται και σε μαλακότερη συνεκτικότητα NLGI 1. 
NLGI 2, PTFE/PFPE , περιοχή θερμοκρασιών: -300C +2600C, ιξώδες βασικού λαδιού: 330 cst/400C 
 

 
 
 
 

Επίσης διατίθενται: 
 

Berulub KR-EP 2         Συνθετικό γράσο λιθίου κατάλληλο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -500C. 
 

Berutox M 21 EPK       Ειδικό γράσο συμβατό με πλαστικά μηχανικά μέρη. 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Λιπαντικά για Ανοιχτά Γρανάζια και Συρματόσχοινα 
 
 

Berulit GA 2500 
Λιπαντικό ανοιχτών γραναζιών, ψεκάσιμο 
 

Ημίρρευστο γράσο υψηλής απόδοσης για την λίπανση ανοιχτών γραναζιών με αυτόματα συστήματα ψεκασμού. Άριστη προστασία 
από την φθορά. Περιέχει ειδικά γραφιτούχα πρόσθετα (σε περιεκτικότητα 10%). Χωρίς διαλυτικό. Ελάχιστη κατανάλωση λιπαντικού. 
Ιδανικό για τις κινήσεις περιστρεφόμενων κλιβάνων και μύλων καθώς και για εκσκαφείς ορυχείων και μεταλλείων. Επίσης, κατάλληλο 
για την λίπανση συρματόσχοινων και καδενών μεγάλων διαστάσεων.    
NLGI 00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: 50C +2000C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C),  
ιξώδες βασικού λαδιού: 2500 cst/400C, ημισυνθετικό, χρώμα: μαύρο  
*Για καινούργια γρανάζια: Priming lubricant: Berulit 443, Running-in lubricant: Berulit EL 420 

 
 

Berulit GA 800 
Λιπαντικό ανοιχτών γραναζιών, ψεκάσιμο 
 

Όπως παραπάνω αλλά με χαμηλότερο ιξώδες βασικού λαδιού. 
NLGI 0-00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -100C +1800C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C), 
ιξώδες βασικού λαδιού: 1050 cst/400C, χρώμα: μαύρο 
 

 
Berulit GA 400 
Λιπαντικό ανοιχτών γραναζιών, ψεκάσιμο 
 

Όπως παραπάνω αλλά με χαμηλότερο ιξώδες βασικού λαδιού. 
NLGI 0-00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -200C +1800C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C), 
ιξώδες βασικού λαδιού: 490 cst/400C, χρώμα: μαύρο 
 
 
Berugear HV 20 
Λιπαντικό ανοιχτών γραναζιών, ψεκάσιμο 

 

Ανοιχτόχρωμο παχύρευστο λιπαντικό για συστήματα ψεκασμού ανοιχτών γραναζιών όπου δεν προτιμώνται τα μαύρα προϊόντα. 
Επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των δοντιών των γραναζιών. Κατά την λειτουργία, το ιξώδες του αυξάνεται  
σε  18.500 cst/400C και σχηματίζει πολύ παχύ λιπαντικό φιλμ με ισχυρή πρόσφυση. Χωρίς διαλυτικό. Ελάχιστη κατανάλωση 
λιπαντικού. Ιδανικό για τις κινήσεις περιστρεφόμενων κλιβάνων και μύλων. Επίσης κατάλληλο για λίπανση με εμβάπτιση. 
Βασικό λάδι: Ημισυνθετικό, Ιξώδες: 12.000 cst/400C, Δείκτης ιξώδους VI: 180,  Περιοχή θερμοκρασιών: -50C +1500C 
*Για καινούργια γρανάζια: Priming lubricant: Berugear HV PR, Running-in lubricant: Berugear HV RI 

 

                                             Bechem Service ανοιχτών γραναζιών    
 



 

                                                                  
 

 
Berulit GA 800 Fluid 
Berulit GA 2500 Fluid 
Λιπαντικά ανοιχτών γραναζιών με εμβάπτιση 
 

Ρευστά γράσα για την λίπανση ανοιχτών γραναζιών με εμβάπτιση ή σύστημα κυκλοφορίας. Δεν σχηματίζουν ‘’κανάλι’’. Άριστη 
προστασία από την φθορά. Περιέχουν ειδικά γραφιτούχα πρόσθετα (σε περιεκτικότητα 10%). Με ισχυρή πρόσφυση πάνω στις 
μεταλλικές επιφάνειες. Χωρίς διαλυτικό. Κατάλληλα και αυτόματα συστήματα ψεκασμού. Επίσης, κατάλληλα για την λίπανση 
συρματόσχοινων και καδενών μεγάλων διαστάσεων. 
NLGI 000, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -100C +2000C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C),  
Berulit GA 800 Fluid: ιξώδες βασικού λαδιού: 1000 cst/400C, ορυκτέλαιο, χρώμα: μαύρο  
Berulit GA 2500 Fluid: ιξώδες βασικού λαδιού: 3175 cst/400C, ημισυνθετικό, χρώμα: μαύρο  

 
 

Berulit 443 
Γράσο ανοιχτών γραναζιών 
 

Για λίπανση με το χέρι (βούρτσα ή σπάτουλα). Μεγάλη διάρκεια και αντοχή στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Περιέχει γραφιτούχα 
πρόσθετα (σε περιεκτικότητα 30%). Κατάλληλο για ανοιχτά γρανάζια μύλων χωρίς αυτόματο σύστημα λίπανσης καθώς και  
για το γρανάζι περιστροφής και την μπούμα εκσκαφέων και γερανών. Επίσης για γλισιέρες και συρματόσχοινα. Χρώμα: μαύρο.  
NLGI 2, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1800C, ιξώδες βασικού λαδιού: 260 cst/400C  
 
 
Beruprotect Rope Dressing 
Λιπαντικό συρματοσχοίνων 

 

Λεπτόρρευστο λιπαντικό για την εσωτερική προστασία των συρματόσχοινων από την φθορά και διάβρωση. Περιέχει διαλυτικό για 
εύκολη διείσδυση στο εσωτερικό του συρματόσχοινου. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, παραμένει μια λεπτή και σχεδόν στεγνή 
λιπαντική μεμβράνη που δεν προσελκύει την σκόνη. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ψεκαστήρα ή εμβάπτιση του συρματόσχοινου. 
Διατίθεται και σε έτοιμο σπρέι 500ml.   
Βασικό λάδι: Ορυκτέλαιο, Ιξώδες: 10 cst/400C, Περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1000C  
 
 
 

 

 
 

 



 

 
Λιπαντικές Πάστες                                    
 
 
Berulub MG Paste 
Μαύρη λιπαντική πάστα συναρμολόγησης με ΜοS2  
(-25°C +450°C), NLGI 2-3 
    

        
Berulub 151 Assembly paste 
Λευκή/γκρι λιπαντική πάστα συναρμολόγησης με λευκά στερεά πρόσθετα (-25°C +150°C), NLGI 2-3 
 
Berulub VPN 13 
Χαλκούχα λιπαντική πάστα συναρμολόγησης, υψηλών θερμοκρασιών (-30°C +1150°C), NLGI 1 
Διατίθεται και σε σπρέι 500ml.   
 
Berulub VPN 13 Ringlub 
Ειδικό συνθετικό υγρό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών (-30°C +1150°C) για την λίπανση των εσωτερικών και πλευρικών επιφανειών 
των δακτυλιδιών περιστρεφόμενων κλιβάνων. Ελάχιστος καπνός, μεγάλη διάρκεια. Περιέχει 20% στερεά πρόσθετα. Ψεκάσιμο. 
 

 

 
 
 
 
Λιπαντικά  Σπρέι                                     

 
  

Berusynth CU 250 Spray 
Συνθετικό λιπαντικό αλυσίδων με άριστη διεισδυτικότητα, αντοχή στο νερό και την θερμοκρασία (-300C +2500C). Έχει πολύ μεγάλη 
διάρκεια. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Δεν στάζει, δεν εξατμίζεται εύκολα και δεν αφήνει σκληρά κατάλοιπα. 
 
Berusynth CU 3000 Spray 
Συνθετικό λιπαντικό αλυσίδων, παχύρευστο, κολλώδες, με εξαιρετική αντοχή στο ζεστό ή κρύο νερό και την θερμοκρασία (-150C 
+2200C). Έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Δεν στάζει, δεν εξατμίζεται εύκολα και δεν 
αφήνει σκληρά κατάλοιπα. 
 
Fluid W 68-3H Spray 
Λεπτόρρευστο διάφανο λιπαντικό αλυσίδων, κατάλληλο για περιβάλλον με πολύ σκόνη, χνούδι, κλπ (-100C +1200C).  
 
Berulit GA 2500 Spray 
Γραφιτούχο γράσο σε σπρέι για ανοιχτά γρανάζια, γλισιέρες, οδηγούς, μπούμες, συρματόσχοινα, μεγάλες καδένες, κλπ.  
Μεγάλη διάρκεια και αντοχή στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Χρώμα: μαύρο. (-200C +2000C). 
 
Beruprotect Rope Spray 
Λεπτόρρευστο λιπαντικό για την εσωτερική προστασία των συρματόσχοινων από την φθορά και διάβρωση.  
 
Beruprotect Spray 
Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών, ακόμη και από το θαλασσινό νερό. Κέρινη μεμβράνη.  
 
Beruclean Spray 
Καθαριστικό υγρό για την απομάκρυνση καταλοίπων από λάδια, γράσα, κλπ. 
 
Berusil P 140 Spray 
Λιπαντικό σιλικόνης κατάλληλο για λίπανση πλαστικών μηχανικών μερών. (-400C +2500C).  
 
Berulub W+B Spray 
Αντισκωριακό υγρό με λιπαντικές ιδιότητες.  

 



 

 
 

Λιπαντικά για Βιομηχανίες Τροφίμων 
 

Όλα τα παρακάτω λιπαντικά έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 για χρήση σε σημεία όπου είναι 
πιθανή η επαφή του λιπαντικού με το προϊόν (τρόφιμο ή συσκευασία του). 

 
 

Berusynth H1 
Συνθετικά λάδια food-grade πολλαπλών εφαρμογών (NSF H1) 
 

Σειρά συνθετικών λαδιών υψηλής απόδοσης, κατάλληλα (αναλόγως του ιξώδους) για μειωτήρες, υδραυλικά και κυκλοφοριακά 
συστήματα, αεροσυμπιεστές, πνευματικά συστήματα, αλυσίδες μεταφοράς και κίνησης, κλπ. Αντέχουν στα μεγάλα φορτία. Κατάλληλα 
για πολύ χαμηλές έως πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση, εξαιρετική αντίσταση στην 
οξείδωση, την γήρανση και το νερό. Με υψηλό δείκτη ιξώδους για σταθερότητα  με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Ουδέτερη γεύση 
και οσμή. Συμβατά με τα ορυκτέλαια.  
Βασικό λάδι: Συνθετικό πολυαλφαολεφίνης (ΡΑΟ), Δείκτης ιξώδους VI: 145-155, Περιοχή θερμοκρασιών: -500C +1500C 

 
Berusynth 15 Η1    (HLP HC)                           Berusynth 220 Η1 (CLP HC)  
Berusynth 32 Η1    (HLP HC, CLP HC, VDL)           Berusynth 320 Η1 (CLP HC)  
Berusynth 46 Η1    (HLP HC, HVLP HC, CLP HC, VDL)          Berusynth 460 Η1 (CLP HC)  
Berusynth 68 Η1     (HLP HC, HVLP HC, CLP HC, VDL)          Berusynth 680 Η1        (CLP HC) 

  Berusynth 100 Η1     (HLP HC, CLP HC, VDL)           Berusynth 1000 Η1      (CLP HC) 
Berusynth 150 Η1    (HLP HC, CLP HC, VDL) 
 
  

Berusynth PG H1 
Συνθετικά λάδια food-grade βάσεως πολυγλυκόλης (NSF H1) 
 

Κατάλληλα για μειωτήρες, ρουλεμάν και αλυσίδες, όπου προδιαγράφονται λάδια πολυγλυκόλης. Ιδανικά για μειωτήρες ατέρμονα-
κορώνα (συμβατότητα με τον μπρούντζο). Βελτιώνουν τον συντελεστή απόδοσης και μειώνουν την θερμοκρασία λειτουργίας.  
Πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους για εξαιρετική θερμική σταθερότητα. Δεν είναι αναμίξιμα με τα ορυκτέλαια ή άλλα συνθετικά λάδια. 

 Βασικό λάδι: Συνθετικό πολυγλυκόλης (ΡG), Δείκτης ιξώδους VI: 220-260, Περιοχή θερμοκρασιών: -300C +1800C 
 

Berusynth PG 220 Η1                  
Berusynth PG 460 Η1   
Berusynth PG 680 Η1   
 
 

Berulub Fluid W+B 
Λάδι food-grade γενικής λίπανσης (NSF H1) 
 

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κατάλληλο για αλυσίδες και γενική λίπανση. Ουδέτερη 
οσμή και γεύση, απωθεί το νερό, προστατεύει από την διάβρωση, απομακρύνει 
την βρωμιά και την σκουριά, ιδανικό για αλυσίδες σε περιβάλλον με 
αλευρόσκονη. Διατίθεται και σε σπρέι. 

 Βασικό λάδι: Medical white oil (DAB 10),  Ιξώδες: 10 cst/400C   
 
 
Berusynth CB 180 H1  
Ειδικό συνθετικό λάδι αλυσίδων, food-grade (NSF H1)  
 

Κατάλληλο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν εξατμίζεται εύκολα και δεν 
παράγει σκληρά κατάλοιπα. Αντοχή στο νερό. Άχρωμο. Διατίθεται και σε σπρέι. 

 Ιξώδες: 180 cst/400C, Περιοχή θερμοκρασιών: -400C +2300C 
 
 

 

           



 
 

 
 
Berulub WP 402 H1 
Γράσο food-grade γενικής λίπανσης (NSF H1) 
 

Γράσο τροφίμων, υψηλής απόδοσης για γενική λίπανση μεγάλης διάρκειας. Αντέχει στο ζεστό ή κρύο νερό. Κατάλληλο για υψηλές 
φορτίσεις. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Ιδανικό για πρέσες pellets. Κατάλληλο για χαμηλές έως μέσες ταχύτητες. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης. Χρώμα: κρεμ. 
NLGI 1-2, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1500C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C 
 
 
Berulub FG-H 2 EP 
Συνθετικό γράσο τροφίμων (NSF H1) 

 

Για γενική λίπανση πολύ μεγάλης διάρκειας σε αντίξοες συνθήκες. Αντέχει στο 
ζεστό ή κρύο νερό, τους ατμούς, τις υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τα 
μεγάλα φορτία και τις υψηλές ταχύτητες. Επίσης, ανθιστάμενο στα υδατικά 
αλκαλικά, απολυμαντικά οξέα και άλλα καθαριστικά μέσα. Άριστη προστασία 
από την φθορά και διάβρωση. Μπορεί να εφαρμοστεί με γρασαδόρο χειρός ή 
κεντρικό σύστημα λίπανσης. Διατίθεται και σε σπρέι. Χρώμα: ανοιχτό καφέ. 
NLGI 1-2, σάπωνας σύμπλοκος ασβεστίου /ΡΑΟ, περιοχή θερμοκρασιών:  
 -400C +1600C, ιξώδες βασικού λαδιού: 150 cst/400C  
 
 
Berulub FB 34 
Συνθετικό γράσο τροφίμων (NSF H1) 

 

Για γενική λίπανση πολύ μεγάλης διάρκειας σε αντίξοες συνθήκες. Αντέχει στο 
ζεστό ή κρύο νερό, τους ατμούς, τις υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και 
τα μεγάλα φορτία. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση. Μπορεί 
να εφαρμοστεί με γρασαδόρο ή κεντρικό σύστημα λίπανσης. Χρώμα: κρεμ. 
NLGI 1, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου /ΡΑΟ, περιοχή θερμοκρασιών:  
 -400C +1600C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C  
 

 
 
 

                       

 
Berulub FB 34-00 
Ημίρρευστο συνθετικό γράσο τροφίμων (NSF H1) 
 

Κατάλληλο για κεντρικά συστήματα λίπανσης με λεπτά σωληνάκια. Επίσης για γραναζοκιβώτια. Αντέχει στο ζεστό ή κρύο νερό, τους 
ατμούς, τις υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα μεγάλα φορτία. Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση.  
NLGI 00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου /ΡΑΟ, περιοχή θερμοκρασιών: -400C +1600C, ιξώδες βασικού λαδιού: 400 cst/400C 
 

 
Άλλα λιπαντικά food-grade: 
 

Berutox VPT 54-2            Γράσο  σύνθεσης PFPE/PTFE για πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 2300C), NLGI 2, 1 (NSF H1). 
 

Berulub 932 Antiseize    Λιπαντική πάστα συναρμολόγησης, υψηλών θερμοκρασιών (έως 14000C), NLGI 1 (NSF H1). 
 

Beruclean ECO   Καθαριστικό υγρό για την απομάκρυνση καταλοίπων από λάδια & γράσα. Διατίθεται και σε σπρέι(NSF H1). 
 

Berulub WO    Λεπτόρρευστο λιπαντικό για μαχαίρια ζύμης, κλπ. Ουδέτερη οσμή και γεύση, απωθεί το νερό, προστατεύει         
                                         από την διάβρωση, απομακρύνει την βρωμιά (Ιξώδες: 17 cst/400C, NSF H1). 
 
Λιπαντικά food-grade σε σπρέι (400ml ή 500ml): 
 

Fluid W 68-3H Spray      Διάφανο λιπαντικό σε σπρέι κατάλληλο για αλυσίδες, μαχαίρια ζύμης, κλπ (Ιξώδες: 68 cst/400C, NSF H1). 
 

Berulub FG-H 2 EP Spray   Συνθετικό γράσο τροφίμων σε σπρέι, με αντοχή στο νερό, για γενική λίπανση (-400C +1600C) NSF H1. 
 

Berusynth H1 Spray      Συνθετικό λιπαντικό αλυσίδων σε σπρέι (-500C +2000C) ISO VG 100 (NSF H1). 
 

Berusynth 1000 H1 Spray   Συνθετικό παχύρευστο λιπαντικό αλυσίδων με μεγάλη αντοχή στο νερό (-300C +2000C) NSF H1. 
 

Berusynth CB 180 H1 Spray   Συνθετικό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών για αλυσίδες φούρνων (-400C +2300C) NSF H1. 
 

Berusil P 140 Spray       Λιπαντικό σιλικόνης κατάλληλο για λίπανση πλαστικών μηχανικών μερών (-400C +2500C) NSF H1. 
 

Berulub W+B Spray       Αντισκωριακό υγρό σε σπρέι με λιπαντικές ιδιότητες. NSF H1.    
 

Beruclean Η1 Spray       Καθαριστικό υγρό σε σπρέι για την απομάκρυνση καταλοίπων από λάδια, γράσα, κλπ (NSF H1). 
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