
Med en avancerad teknologi, erbjuder vi marknadens första och enda 
metallbearbetningsvätska som ersätter traditionella oljebaserade vätskor.
Baserad på biopolymerer kan vår nya metallbearbetningsvätska ge bästa 
funktion för operatörer och deras arbetsmiljö.

En ledande leverantör
TOTAL har produktion, logistiklösningar, 

och försäljning i över 150 länder och vi 
har ett komplett smörjmedelssortiment 

som täcker alla era behov.

Teknisk support och 
partnerskap
Då vi är aktiva lokalt så kan vi erbjuda 
tekniskt support på ditt eget språk så 
ni kan optimera underhållskostnader för 
företaget.

Utveckling
TOTAL investerar 
i förnyelsebar 
bioteknologi för att 
finna rätt komponenter 
som kan minska 
energianvändningen 
och tillföra nya 
fördelar i produkterna 
framtagna inom TOTAL 
forskningscenter.

Referenser &
Originaltillverkare

Total Lubricants samarbetar med 
tillverkare av utrustning

för att skapa högteknologiska
produkter för optimal prestanda 

och skydd av maskiner.

Kvalitet och miljö
TOTAL Lubricants är ISO 9001 certifierat för att 

säkerställa rutiner och kvalitet från det initiala 
utvecklingsstadiet. Vi arbetar medvetet med att 

vidareutveckla och avveckla komponenter som medför 
toxicitet, hälsofara eller miljörisker.

RENEWABLE
AND CLEAN
SOURCE LUBRICITY

Hälsa, säkerhet & prestanda

OUR LUBRICANTS 
PROTECT BEYOND 
JUST TOOLS

• Fri från bor och formaldehyd

• Helt fri från varningssymboler

• Längre livslängd på verktyg

• Längre bytesintervaller på vätskan

• Minskad förbrukning

• Ökad produktivitet

• Helt luktfri

• Ingen hudirritation

• Avger inte ångor

• Ren maskin och lättstädad  
 arbetsplats
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FOLIA
En revolutionerande 
ny teknologi för bättre 
metallbearbetning

LUBRICANTS

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på www.quickfds.com 

www.totalnordic.com

Goda 
anledningar 
varför du skall 
välja TOTAL



UTSPÄDNING AV FOLIA FÖR APPLIKATIONEN

FYRKULE TEST
ASTM: D2783

UTSEENDE OCH FÄRG

FOLIA
FOLIA produkter är 
revolutionerande inom 
metallbearbetningsindustrin, 
då de smörjer och kyler 
på en exceptionell nivå. 
FOLIA är en flexibel 
produktlösning som passar 
för många olika material och 
bearbetningsmetoder.

LUBRICITY
COOLING POWER

VERSATILITY

RENEWABLE
AND CLEAN

SOURCE
LUBRICITY

TEKNISK PRESTANDA OCH DATA

PRODUKTIONSÄMNEN

  Produktionstakten kan ökas

 Bättre kylning ger bättre ytfinish

 FOLIA är en mångsidig    
 skärvätska:

 - Järnbaserade legeringar och ickejärn  
 (gulmetaller, etc)

 - FOLIA kan användas med alla typer  
 av rena vatten (mjukt/hårt)

KOMPABILITET OCH

ANVÄNDNING

  Fungerar ihop med lackfärger

 Färre oplanerade produktionsstopp

 FOLIA är klar vätska och underlättar         
 synlighet vid bearbetningen

 Fungerar ihop med de flesta   
 förekommande tätningsmaterial

 Bättre kylning och inga brända   
 spån längre

FOLIA 

  Utmärkta smörj- och 
kylegenskaper

  Långa bytesintervaller

  Kompatibel med gejderoljor

  Skummar inte.

  Blandas inte med läckolja

  Minskade lager genom bred 
användning

  Inga varningspictogram

VERKTYG

  Potentiellt kan verktygs-

 kostnaden minskas genom

 längre serviceliv.

  FOLIA möjliggör högre belastning 
och hastighet.

Lägre
produktionskostnader

Miljöanpassad Ökad produktivitet Mer användarvänlig Lägre 
underhållskostnader
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Scar diameter (mm)

TRADITIONELLA SKÄRVÄTSKOR
FOLIA

kg

Visuell jämförelse av utseende mellan

TOTAL FOLIA och oljebaserad vätska

efter användning

HÅRD
BELASTNING

REN UTSPÄDNING MED VATTEN

LÄTT
BEARBETNING

1:15

FORMNING

GENERELL
SPÅNTAGNING

SLIPNING

FOLIA


