Topspeler in de markt

Tevreden klanten

Met onze productie, supply chain en

Wij werken samen met machinefabrikanten

vertegenwoordiging in meer dan

om u de meest hoogwaardige

150 landen bieden we een compleet

producten te leveren en uw machines

assortiment aan smeermiddelen.

optimaal te laten presteren.

Kwaliteit: Total Lubricants is

Gezondheid, veiligheid & prestaties
Met behulp van geavanceerde technologieën brengen we de allereerste en enige
metaalbewerkingsvloeistof op de markt die de reguliere koelmiddelen vervangt
door de bio-synthetische polymeren. Dit product levert de beste prestaties voor de

ISO 9001 gecertificeerd.
Milieu: Total heeft zich voor een

lange termijn verbonden om
producten te ontwikkelen met een
lage giftigheid, die een minimale
invloed op het milieu hebben.

5

redenen
om met Total
te werken

operators en hun werkomgeving.

Support en partnerschap
Dankzij de aanwezigheid van onze lokale technische
specialisten bieden wij de beste service om uw Total

• Boorvrije technologie

• Geurloos

• Geen gevaarsymbolen

• Geen huidirritaties

• Verlengde levensduur van het
gereedschap

• Geen dampen

• Langere levensduur vloeistofbad

• Vetvrije machines / werkruimtes

• Minder verbruik

of Ownership te optimaliseren.

Cost

• Toegenomen productiviteit

SMERING
vanuit een hernieuwbare
en schone bron

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.quickfds.com

Onze smeermiddelen
beschermen méér
dan alleen
gereedschappen

Onderzoek en
innovatie
Total investeert in
de ontwikkeling van
biopolymeren.
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Kwaliteit en milieu

TOTAL FOLIA
De revolutie in
metaalbewerking

Meer besparingen

Eco vriendelijk

Hogere productiviteit

Tevreden personeel

Minder onderhoud

TECHNISCHE DATA EN SPECIFICATIES

VIER KOGEL TEST

UITERLIJK & KLEUR

ASTM: D2783

GEREEDSCHAPPEN

Hoge besparingen in

gereedschapskosten
Kan belasting en
bewerkingssnelheid verhogen

TOTAL FOLIA
Het TOTAL FOLIA-assortiment
is een revolutie op het gebied
van metaalbewerking. Het is
een watergebaseerde vloeistof
vanuit biologische oorsprong,
vrij van minerale oliën en
emulgatoren. Met een hoog
smeringspotentieel en een
uitstekend koelvermogen biedt
het de gebruiker een unieke
oplossing voor meerdere
metaalbewerkingen.

UITSTEKENDE
BELASTBAARHEID

2,0
1,8

Scar diameter (mm)

1,6
1,4

FOLIA

CONCURRENTEN

1,2
1
0,6
0,4
50

Belasting (kg)

70

90

110

130

150

Vergelijk van TOTAL FOLIA (links) en
vloeistof op oliebasis (rechts) na gebruik.

CONCENTRATIE

BEWERKINGEN

Uitstekende smeer- en
BREED
INZETBAAR HOOG
SMERINGSPOTENTIEEL
EN KOELVERMOGEN

T
 oename in productiesnelheid
U
 itstekende afwerkende
eigenschappen
V
 eelzijdige vloeistof met een brede
toepasbaarheid
- Metaal: ferro & non ferro
- Belastingsbereik: gemiddeld
tot zwaar
- Waterhardheid: zacht tot hard

0,8

FOLIA

SMERING
VANUIT EEN
HERNIEUWBARE EN
SCHONE BRON

PRODUCTEN

koeleigenschappen
Lange intervallen tussen
koelbadenwissels
Verdraagzaam met leibaanoliën
Schuimt niet
Mengt niet met andere oliën
Niet schadelijk

Tast verflaag machine niet aan
Minder stilstand
Beter zicht op bewerking
Tast afdichtingen van de machine

GRINDING

niet aan

GENERAL
MACHINING

Geen verbrande spaanders
FORMING
SEVERE
FORMING

PURE

DILUTION RATE

LIGHT
CUTTING

1:15

