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Op dit blad treft u een selectie producten uit het programma ‘Bouw’.  
Deze Rolith producten zijn afgestemd op optimaal resultaat en gebruikersgemak.  
Heeft u een specifiek probleem waarvoor op dit blad geen product genoemd is?   
Neem dan contact met ons op. Onze binnen- en buitendienstmedewerkers  
staan voor u klaar.
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BOUW

GAV GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR

GAV is een sterk geconcentreerd product voor 
algen- en mosbestrijding. Naast gladheid veroor-
zaken algen haarscheurtjes en het barsten van 
stenen, dakpannen en dakbedekking doordat de 
wortels van de algen zich volzuigen met water en 
in de winter door vorst uitzetten. Bevochtigen van 
de aanslag met GAV is voldoende om de algen 
af te laten sterven. Borstelen of schrobben is niet 
noodzakelijk. GAV in verdunde vorm is veilig voor 
metalen, hout, kunststoffen en dakbedekking.

AC 155 ISOLEERSpRAy

AC 155 Isoleerspray is een product tegen het 
doorbloeden en het snel afdekken van vlekken op 
wanden en plafonds. Het product is spanningsarm, 
heeft een hoog isolerend vermogen en is ge-
schikt voor gebruik op vrijwel alle mogelijke  
ondergronden, zoals geschilderde ondergronden, 
metselwerk, stucwerk, plaatmateriaal en poly-
styreenschuim.

500 ml 5 liter

400 ml

MARkERINGSVERf

Hoogwaardige wegen- en markeringsverf. Heeft 
een hoog dekkend vermogen en een snelle 
droging. Bovendien is het product uitermate slijt-
vast. In natte situaties heeft het product 
een uitmuntende antislipwerking. Het is uitstekend 
waterbestendig. Het product verkleurt niet.

Leverbaar in de kleuren: blauw, geel, oranje, rood, 
wit en zwart.

AC 140 ROEStStOp

Hoogwaardige coating welke kan worden 
aangebracht op geroeste ondergronden. AC 140 
kapselt de roest in en stopt verdere corrosie. Het 
product heeft een prima hechting en is zeer  
geschikt als grondverf of toplaag. Geeft een  
langdurige bescherming. Ook zeer geschikt voor 
toepassing in zoutwater milieu.

600 ml

RB 3 CEMENtSLUIERVERWIJDERAAR VOOR tEGELVLOEREN

Krachtig en veilig reinigingsmiddel, op basis van het 
unieke C+ zuur, ter vervanging van o.a. zoutzuur 
en andere sterke zuren. Verwijdert snel kalk- en 
cementsluier van praktisch alle  bouwmaterialen,
tegelvloeren, wandtegels, raamdorpels, kozijnen, 
trappen, tegelvloeren en wanden. Ook geschikt 
voor het verwijderen van olie, vet en tabaksvlekken 
en roestvorming uit beton en tegels. 
Verwijdert ook merbaubloed. Geen gevarengoed.

RB 1 CEMENtSLUIERVERWIJDERAAR VOOR GEVELStEEN

Krachtig en veilig reinigingsmiddel, op basis van het 
unieke C+ zuur, ter vervanging van o.a. zoutzuur 
en andere sterke zuren. Verwijdert snel zoutuitslag 
van gevelsteen, cementsluier en cementresten van 
praktisch alle bouwmaterialen. Geschikt voor zowel 
hard gebakken gevelstenen, kalkzand, mangaan, 
verblend en westwalderklei als ook geëngobeerde 
steensoorten. Geen gevarengoed.

5 liter5 liter

REGENDICht SB hyDROfOBEERMIDDEL Op SOLVENtBASIS

Regendicht SB heeft uitgekiende balans tussen 
siliconenpreparaten en dragers, die een jarenlange 
bescherming tegen weersinvloeden garandeert (tot 
15 jaar). Het product werkt vuilafstotend, isolerend 
en voorkomt groei van micro-organismen zoals 
algen. Speciaal geschikt voor kalksteen.

REGENDICht WB hyDROfOBEERMIDDEL Op WAtERBASIS

Regendicht WB heeft een uitgekiende balans tussen 
silanen en siloxanenemulsies en dragers, die een ja-
renlange bescherming tegen weersinvloeden garan-
deert (tot 12 jaar). Het product werkt vuilafstotend, 
isolerend en voorkomt groei van micro-organismen 
zoals algen. De waterdampdoorlating, alkali- en 
zuur bestendigheid, de U.V. bestendigheid en het 
penetratievermogen zijn zeer goed en hebben zich 
al jaren bewezen. Geen gevarengoed.

5 liter5 liter

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 10 ltr, 25 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 10 ltr, 25 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr. en 10 ltr.
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Rolith heeft een zeer uitgebreid pakket aan hoogwaardige professionele 
spuitlakken en coatings. Onze binnen- en buitendienstmedewerkers  
staan voor u klaar.



ZN 1510 ZiNK spRay 

Sneldrogend product op basis van zeer zuiver zink 
en speciale bindmiddelen. Het product heeft een 
zeer goede hechting en is gemakkelijk te verwer-
ken. Door het zeer hoge gehalte aan zuiver zink 
biedt het product een uitermate goede kathodische 
bescherming tegen corrosie.

aC aCRyLiC pRimER

Universele, roestwerende spuitprimer voor hout, 
ferro en non ferro metaal en diverse kunststoffen 
zoals ABS, PVC, polyester, polycarbonaat etc. 
Niet geschikt voor polypropyleen.

Leverbaar in de kleuren: roodbruin, wit, grijs.

FLUoR

Professionele fluorescerende kwaliteitslak.
Spuitlak voor toepassingen op hout, metaal, papier, 
karton, rotan, diverse kunststoffen zoals ABS, PVC 
etc. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Leverbaar in de kleuren: geel, rood, oranje, roze, 
blauw en groen.

KLEUR

ZN 1020 aLUmiNiUmspRay

Sneldrogend product op basis van zeer zuivere 
aluminiumpigmenten en speciale bindmiddelen. 
Het product heeft een zeer goede hechting en is 
bijzonder goed corrosiewerend. 

500 ml

500 ml

400 ml

500 ml

ZN 1220 ZiNK CR spRay

Sneldrogend product op basis van zeer zuiver 
zink en chroom en speciale bindmiddelen. 
Bijzonder goed corrosiewerend en is gemakkelijk te 
verwerken. Benadert de kleur van gegalvaniseerd 
metaal, zodat het als reparatiecoating uitermate 
geschikt is.

aC aCRyLiC LaK

HiTTEBEsTENDiGE LaK

Hoogwaardige, sneldrogende spuitlak welke 
kan worden toegepast op hout, metaal, diverse 
kunststoffen zoals ABS, PVC etc.

Leverbaar in de kleuren: glans wit, glans zwart, 
mat zwart, satijn zwart, blank.

Spuitlak voor toepassingen op stoomleidingen, 
heetwaterleidingen, kachels en uitlaten. Kortom 
toepasbaar op alle metalen welke bloot worden 
gesteld aan hoge temperaturen.  
Het product biedt een uitstekende hechting, een 
hoog dekkend vermogen en een snelle droging.

RaL CoLoR

RAL Color is een professionele acrylaat hoogglans 
kwaliteitsspray welke een lange levensduur heeft. 
Zowel buiten als binnen toepasbaar.

Leverbaar in meer dan 80 kleuren.

TaNToX WZ

Watergedragen roestomvormer, stabilisator en 
grondverf in één product. Wordt toegepast waar 
ijzer of staal aangetast is door roest. Samen met 
ijzer en roest vormt het product een metaalor-
ganisch ijzercomplex dat een zeer compacte be-
schermlaag vormt. Dankzij de aanwezigheid  
van acrylbestanddelen wordt grondverf overbodig 
en kan het ijzer direct overschilderd worden.
Bevat geen zware metalen, zoals lood of  
zinkchromaten en is vrij van oplosmiddelen.

500 ml

500 ml

400 ml

400 ml

1000 ml Ook verkrijgbaar in 5 ltr.



Al ruim 30 jaar is Rolith Chemicals de specialist in verf-, reigings- en onderhoudsproducten 
voor de bouw, industrie en instellingen.
 
Het leveringsprogramma van Rolith is constant in beweging. Door de uitstekende knowhow 
binnen onze groep kunnen wij steeds nieuwe hoogwaardige producten hieraan toevoegen, 
die de professionele gebruiker ondersteunen in het leveren van hoge kwaliteit.
Hierbij presenteren wij 8 nieuwe producten in de paint-lijn.

www.rolith.nl

PAINT

ALL-PRIMER AQUA ALL-PRIMER

Rolith All-Primer is een aromaatvrije sneldrogende 
hechtprimer op basis van speciale harsen. Het 
heeft een uitstekende hechting op ondergronden 
van uiteenlopende aard, met roestwerende eigen-
schappen. Rolith All-Primer is weersbestendig, 
slag- en stootvast en bestand tegen huishoudelij-
ke reinigingsmiddelen. Rolith All-Primer heeft een 
goed dekkend vermogen, goede vuleigenschap-
pen en is zeer snel droog. Het kan al na  
4 uur met normale verven overgeschilderd wor-
den. Tevens is Rolith All-Primer geschikt voor licht 
vette ondergronden.
Rolith All-Primer is zowel binnen als buiten te 
gebruiken op ijzer, staal, verzinkt staal, zink, alu-
minium, hout, kunststof, steen, pleisterlagen etc. 
Rolith All-Primer is ook toe te passen als voorlak 
op radiatoren.
Kleuren: wit en grijs.

1000 ml 1000 ml

Rolith Aqua All-primer  is een waterverdunbare, 
universele hechtprimer voor binnen en buiten 
op basis van een acrylaat dispersie. Het is zeer 
makkelijk te verwerken, heeft een snelle droging, 
een goede dekking, goede filmvorming en goede 
roestwerende werking. Rolith Aqua All-primer is 
bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en de 
gebruikelijke reinigingsmiddelen. Na uitharding 
overschilderbaar met waterverdunbare alsmede 
oplosmiddelhoudende 1- en 2-komponenten verf.
Rolith Aqua All-primer kan toegepast worden als 
hechtprimer voor zink, verzinkt staal, alumi-
nium, hard PVC en hout. Het is ook over oude 
verflagen aan te brengen, mits deze goed zijn 
aangeschuurd. Het is een roestwerende primer 
voor blank en roestig ijzer mits goed met de hand 
ontroest of gestraald.
Kleuren: wit en grijs.

Ook verkrijgbaar in 2,5 ltr. Ook verkrijgbaar in 2,5 ltr. 
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IJZERMENIE

Rolith IJzermenie is een roestwerende menie 
op basis van een gemodificeerde alkydhars met  
actief roestwerend pigment.
Rolith IJzermenie wordt toegepast als roestwe-
rende primer voor binnen en buiten op staal en 
geschopeerd staal. Verder is de ijzermenie ook 
toe te passen op hout als afsluitende laag voor 
omkanten van kozijnen die met metselwerk in 
aanraking komen.
Kleur: roodbruin

1000 ml

KOUD VERZINKEN

Rolith Koud Verzinken is een zinkstofcompound-
verf op basis van epoxy-ester hars. Rolith Koud 
Verzinken bevat een hoog percentage zuiver zink 
en geeft daardoor de grootst mogelijke katho-
dische bescherming tegen vorming van roest. 
Rolith koud verzinken is overschilderbaar met de 
gebruikelijke verfsystemen.
Het wordt toegepast als roestwerende primer op 
blank ijzer/staal.
Kleur: grijs

1000 ml

WEGENVERF

Rolith Wegenverf is een sneldrogende verf op 
basis van alkydhars. Rolith Wegenverf heeft een 
goede verwerking, goede dekking, een hoog isole-
rend vermogen en is zeer slijtvast. 
Rolith Wegenverf is toepasbaar op alle plaatma-
terialen en stukwerk voor isolatie van verontreini-
ging in de ondergrond en op steen en steenach-
tige ondergronden voor markering.
Kleuren: wit en geel

1000 ml Ook verkrijgbaar in 2,5 ltr. 

AQUA ALUMINIUMLAK

Rolith Aqua Aluminiumlak is een watergedragen 
lood- en chromaatvrije 1K deklak op basis van 
polyurethaan gemodificeerde polyesterhars. Het 
product heeft een snelle droging en heeft naast 
een goede flexibiliteit en hardheid een fraai me-
taaleffect en een perfecte hechting.
Het kan worden toegepast op diverse ondergron-
den, waaronder zink, staal, ijzer, non-ferro meta-
len, hout en kunststof. Vóór het aanbrengen dient 
de ondergrond te zijn voorzien van de vereiste 
primer. Op hout uitsluitend binnen toepassen. 
Kleuren:  RAL 9006/90071000 ml

GRONDLAK

Rolith Grondlak is een grondlak op basis van  
alkydhars. Geschikt voor houtwerk binnen en  
buiten. Rolith Grondlak is toe te passen als  
grondlak op onbewerkt hout of als  
“overgrondlak” op bestaande, goed  
schoongemaakte verflagen.
Kleuren: wit en grijs

1000 ml Ook verkrijgbaar in 2,5 ltr. 

PAINT

LOODVRIJE MENIE

Rolith Loodvrije Menie is een luchtdrogende, roest-
werende menie voor binnen en buiten op basis van 
een gemodificeerde alkydhars met zinkfosfaat als 
actief roestwerend pigment. Rolith Loodvrije Menie 
is ook geschikt voor het beschermen van hout, dat 
met beton of metselwerk in aanraking komt.
Rolith Loodvrije Menie wordt zowel binnen als 
buiten toegepast op staal, geschopeerd staal, blank 
staal, gestraald staal en hout. Op omkanten van 
houten kozijnen die met metselwerk in aanraking 
komen wordt Rolith Loodvrije Menie aangebracht 
als afsluitende laag. Kleur: oranje1000 ml

Rolith Chemicals 
Larserpoortweg 20, 8218 NK  Lelystad

Tel: (+31) (0)320 28 53 58, Fax: (+31) (0)320 28 53 50, 
E-mail: sales@rolith.nl     www.rolith.nl

Rolith Chemicals is een onderdeel van
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Rolith levert een kompleet programma aan reinigingsproducten. Door jarenlange ervaring  
heeft Rolith voor vrijwel alle te reinigen oppervlakken een adequaat product ontwikkeld.  
In deze folder vindt u het basisassortiment. Ook voor speciale reinigingsprojecten  
is Rolith uw partner. Voor het uitgebreide assortiment verwijzen wij u naar de website: 
www.rolith.nl. of neem contact op met ons op. Onze binnen- en buitendienstmedewerkers
staan voor u klaar.  
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REINIGEN

400 ml

ROLIKAL APPARAATONTKAKLER

Rolikal Professionele Ontkalker, die kalk en aanslag 
verwijdert uit koffiezetapparaten, waterkokers, 
stoomstrijkijzers, keukenboilers en andere warm 
water apparatuur. Doordat het product sterk  
geconcentreerd is, is het economisch in gebruik.
Afhankelijk van de vervuiling kan Rolikal Apparaat-
ontkalker in de volgende verdunningen worden 
toegepast: Zware kalkafzetting: 1 : 1 - 1 : 5
Normale kalkafzetting/periodiek onderhoud:  
1 : 5 - 1 : 10

1000 ml

WBO 206 INdusTRIëLE muLTIREINIGERsBO 901 ONdERdELENREINIGER

Een universele reiniger voor het ontvetten van 
kleine metaaldelen, kettingen, motoronderdelen, 
scharnieren, sloten, carburateurs, etc. Tevens 
geschikt voor het verwijderen van bitume en teer. 
Tast geen lakken, kunststoffen en metalen aan. 
Langdurige inwerking op rubber vermijden.

400 ml

sBO 909 CONTACT CLEANER

Een snel verdampende elektro- en elektronica 
cleaner op basis van alcohol geschikt voor het 
snel verwijderen van vet en vuil van elektro- en 
elektronica componenten. Tast geen isolatie-
materiaal of lak aan. Zeer geschikt voor het 
reinigen van instrumenten, elektronicacompo- 
nenten, bedieningspanelen, schakelingen, kantoor-
machines, audio-, video- en computerapparatuur.

400 ml

GLAs FIX

Een zeer efficiënte foamreiniger voor het snel en 
veilig verwijderen van vet, vuil, vliegen, vingeraf-
drukken en nicotineaanslag van glas en andere 
harde oppervlakken zonder strepen achter te laten. 
Glas Fix is veilig te gebruiken op alle oppervlakken. 
Het is uitermate geschikt voor het reinigen van 
ruiten, spiegels, metaal, formica, lakwerk, auto-
ruiten, interieurs enz.

500 ml

GLAs CLEANER

Een zeer efficiënt product voor het snel en veilig 
verwijderen van vet, vuil, vliegen, vingerafdrukken 
en nicotineaanslag van glas en andere harde 
oppervlakken zonder strepen achter te laten.  
Glas Cleaner is veilig te gebruiken op alle opper-
vlakken. Geschikt voor het reinigen van ruiten, 
spiegels, metaal, formica, lakwerk, autoruiten, 
interieurs enz.

400 ml

CuRAL PARLEmOuR

Zeer fijne crèmezeep op basis van synthetische 
zeep, huidbeschermingsmiddelen, parfum en con-
serveringsmiddelen. Buiten voortreffelijk reinigende 
bestanddelen bevat dit product overvettende 
bestanddelen, welke uitdroging van de huid voor-
komen. Heeft een frisse geur en is door zijn hoge 
concentratie zuinig in gebruik. Ideaal voor gebruik 
in hotels, kantoren, restaurants en kantines e.d..
Voor extra bescherming van de handen kan onze 
beschermende handcrème (Cural Protect )worden 
gebruikt.

1000 ml Ook verkrijgbaar in 5 liter

FREEZER

Bevriesspray voor diverse toepassingen. Koelt tot  
– 55˚C. Bevat geen CFK’s. 
Freezer wordt gebruikt voor het bevriezen van 
objecten om onder meer de kwaliteit te controleren 
en temperatuurschommelingen na te bootsen.
Bovendien wordt het product toegepast om lagers 
door middel van krimppassing te monteren.
Ook kan het product met succes worden toegepast 
om kauwgum te bevriezen, hetgeen het verwijde-
ren uit b.v. vloerbedekking en van andere opper-
vlakken sterk vereenvoudigd.

400 ml

mPC 50

Speciaal ontwikkelde reiniger voor verdrijven van 
overheersende luchtjes, zoals in de visverwerkende 
industrie, vervoer van voedingsmiddelen, in opslag-
plaatsen etc.
Het product kan worden toegepast op plaatsen 
waar water geen schade veroorzaakt zoals wanden 
en vloeren, alsmede op kratten, apparatuur, werk-
tafels etc.

Ook verkrijgbaar in: 1 ltr. en 25 ltr.

AIR POWER

Veilig product voor het wegblazen van stof en vuil, 
ook op plaatsen waar men slecht bij kan komen. Air 
Power is voorzien van een reduceerventiel, waar-
door de uitstoot wordt gereduceerd en niet over-
dadig wordt gespoten.
Afgevuld met een niet brandbaar drijfgas, bevat 
geen CFK’s.

400 ml

N 1225 reiniger is een effectief, licht alkalisch 
reinigingsmiddel voor het snel en veilig verwijderen 
van atmosferische vervuiling, vet en nicotine van 
kunststof en aluminium kozijnen, deuren, tuinmeu-
bels, kunststof schroten en schaaldelen etc. Bevat 
geen ammonia, chloor, loog of andere bijtende of 
schadelijke middelen.
Het product tast geen glas of andere materialen 
aan.

400 ml

N 1225 KuNsTsTOF EN ALumINIum REINIGER CuRAL PROTECT

Een handcrème ter voorkoming van irritatie van  
de huid welke kan ontstaan door uitdroging  
van de huid door ontvetting als gevolg van 
werkzaamheden.
Door regelmatig gebruik van deze handcrème  
voorkomt u kloven en ruwe handen. Het product  
is volkomen veilig in gebruik.

500 ml

ROLIdEO ONTGEuRdER

Voor het neutraliseren van stankhinder
van organische oorsprong. Rolideo wordt  
aanbevolen voor het ontgeuren van fabrieken, 
opslagruimten, vuilcontainers, kelders, dieren   
vertrekken, veestallen, vuilnis- en stortplaatsen, 
rioleringen enz. Rolideo bevat stoffen die een 
verbinding aangaan met de stankmoleculen en 
deze neutraliseert.
Rolideo is door zijn specifieke werking en gecon-
centreerdheid niet te vergelijken met de huidige op 
de markt zijnde ontgeurders.

1000 ml

AIR POWERGRAFFITI & INKT REmOVER

Een biologisch afbreekbaar product geschikt voor 
het verwijderen van ballpoint, viltstift- en stempel-
inkt, krijtvet, lijmresten en vele verfsoorten van 
nagenoeg alle harde oppervlakken. Veilig te gebrui-
ken op de meeste materialen zoals plexiglas, ge-
lakte oppervlakken, verkeersborden, kunststoffen 
enz. zonder deze aan te tasten.

400 ml

AIR POWERGRAFFITI EN INKT REmOVER sTRONG

Een biologisch afbreekbaar product geschikt voor
het verwijderen van ballpoint, viltstift- en stempel-
inkt, krijtvet, lijmresten en vele verfsoorten van
nagenoeg alle harde oppervlakken. Veilig te  
gebruiken op de meeste materialen zoals plexiglas, 
gelakte oppervlakken, verkeersborden, kunststof-
fen enz. zonder deze aan te tasten. Extra sterk  
waardoor ook geschikt voor het verwijderen  
van stickers.

500 ml

mANOX ORANGE

Oplosmiddelvrije industriële handreiniger, welke 
snel en veilig vet, teer, olie, verf, hars, menie, 
druk- en stempelinkten, carbolineum, was, koolstof 
en andere hardnekkige vervuiling van de handen 
verwijdert. Bevat geen schadelijke stoffen. Bevat 
een fijn organisch schuurmiddel welk de reinigende 
werking bevordert. Zeer geschikt voor het gebruik 
in garages, werkplaatsen etc.  Voor een extra 
bescherming van de handen kan onze bescher-
mende handcrème (Cural protect) gebruikt worden.

3000 ml Ook verkrijgbaar in 10 ltr.

10 ltr

WBO 206 muLTIREINIGER

De multireiniger  voor het ontvetten en reinigen 
van alle ondergronden welke met waterhoudende 
reinigingsmiddelen gereinigd mogen worden.  
Toepasbaar op vloeren, wanden, deuren,  
gelakte oppervlakken (hout en metaal), machines 
(gelakt en RVS), werkbanken en kunststoffen.  
Geen gevarengoed.

Ook verkrijgbaar in 1 ltr. en 5 ltr.

10 ltr

ZRs 43 mETAALREINIGER

Licht zuur product, op basis van een organisch 
C+ zuur dat zeer effectief zink, aluminium, RVS en 
chroom reinigt. Ondanks het zure karakter van het 
product tast het metalen niet aan. Verwijdert een-
voudig vet, organisch vuil, lichte oxidatie, cement- 
en kalksluier etc. 
Geen gevarengoed.

Ook verkrijgbaar in 5 ltr.

WBO 288 ALKALIsCHE muLTIREINIGER

Zeer krachtige, waterverdunbare ontvetter, geschikt 
voor het verwijderen van aangekoekt  vuil, minerale 
vetten, oliën en nicotine-aanslag op niet alkali-
gevoelige oppervlakken.
Sterk geconcentreerd en daardoor economisch in 
gebruik.
WBO 288 kan toegepast worden voor het ontvet-
ten en reinigen van o.a. vloeren, beton, metalen 
machines, sterk verweerde lakken en kunststoffen.

10 ltr Ook verkrijgbaar in 1 ltr.

dEsCALER HG 2

1000 ml

Werkt op basis van kleurcode. Modern ontkalkings-
middel voor het verwijderen van kalk en slib in 
koeling- en verwarmingssystemen, zoals aircondi-
tioning, boilers, verwarmingsketels en koffiezetap-
paratuur. Hooggeconcentreerd. Daardoor zeer 
voordelig in gebruik. 4 liter DESCALER HG/2 heeft 
de kracht om 4 kg kalkaanslag te verwijderen. In 
tegenstelling tot ontkalkers op basis van zoutzuur 
of sulfaminezuur, welke gemakkelijk staal, alumi-
nium, koper enz. kunnen aantasten, is DESCALER 
HG/2 veilig te gebruiken op praktisch alle 
oppervlakken.



HD

Colors

Rolith HD Color is een professionele sneldrogende 
lak met een zeer goede dekkracht. Uitstekend 
geschikt voor toepassing op ondergronden zoals 
metaal, beton, hout, metselwerk enz. 
Leverbaar in diverse Ral kleuren en transparant.

500 ml

lijnmarkering

Rolith HD Lijnmarkering is een professionele snel
drogende markeringsspray verkrijgbaar in diverse 
kleuren. Voor markeringen op steen, beton, asfalt, 
hout en metaal. Rolith HD lijnmarkering is slijtvast 
heeft een hoge dekkracht en is bestand tegen  
benzine, chemicaliën en diverse weersinvloeden.

In combinatie met de Rolith Linemaster® kunt  
u lijnen trekken met een nauwkeurig in te stellen 
breedte. Tevens kunt u met het Rolith markerings
pistool diverse voorwerpen eenvoudig markeren.

600 ml

Al ruim 30 jaar is Rolith Chemicals dé specialist op het gebied van reinigings  
en onderhoudsproducten voor de industrie, de bouw en institutionele wereld. 

 
In het al omvangrijke programma vindt u ook de High Definitionlijn.  

Deze HDlijn bestaat uit hoogwaardige verfproducten in spuitbus voor vele toepassingen.

www.rolith.nl

Primer

Rolith HD Primer is een professionele, sneldrogende 
primer met een zeer hoge vulgraad. Het is gebaseerd 
op een unieke harscombinatie en is hierdoor uitste
kend geschikt voor het spuitklaar maken van carros
seriedelen en vele andere metalen oppervlakken.
Rolith HD Primer is leverbaar in de kleuren roodbruin, 
grijs en wit.

500 ml

Fluor

Rolith HD Fluor is een professionele zeer opvallende 
markeringsverf in diverse kleuren.
Rolith HD Fluor heeft een zeer goede dekkracht en 
is, door de fluoriderende eigenschappen, uitermate 
geschikt voor het laten opvallen van objecten van 
verschillend materiaal tot wel 12 maanden.
Door de 360º C spuitkop is de bus bruikbaar in 
alle richtingen. Ook is de spuitkop zo geplaatst dat 
ongewenst indrukken voorkomen word. 

500 ml



kouDverzink

Sneldrogend product op basis van zuiver zink en 
speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer 
goede hechting en is gemakkelijk te verwerken. 
Door het zeer hoge gehalte aan zuiver zink biedt 
het product een uitermate goede kathodische 
bescherming tegen roesten. Het kan worden toe
gepast op gestraald, blank, en geëtst materiaal 
in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven en 
reparatie en onderhoudsbedrijven. Met Koudver
zink behandelde materialen kunnen veilig worden 
gesneden, geboord, gelast en vervormd. 500 ml

metalliC

Rolith HD Metallic is een sneldrogende lak op basis 
van zuivere aluminium pigmenten en speciale bind
middelen. Rolith HD Metallic heeft een zeer goede 
hechting en is corrosie werend.
Het kan worden toegepast op gestraald, blank, 
en geëtst materiaal in o.a. de scheepsbouw, 
constructiebedrijven en reparatie en onderhouds
bedrijven.

500 ml

zink 97%

Rolith HD zink 97% is een matte,  grijze en snel
drogende zinkspray. De basis is 97% zuivere zink. 
Zink 97% geeft de hoogste weerstand tegen cor
rosie. Het is elastisch, zelfherstellend en kan dienen 
als grondlaag voor diverse verfsoorten. Rolith HD 
Zink 97% is zeer geschikt voor de staalbouw, het 
bijwerken van beschadigde verzinkte onderdelen en 
door zijn goede geleiding uitermate geschikt voor 
puntlassen.Rolith HD Zink 97% is hittebestendig 
tot ca. 300º C. 

500 ml

Hitte bestenDig

Rolith HD Hittebestendig is een professionele 
hittebestendige deklaag voor objecten die voort
durend aan zeer hoge temperaturen worden bloot
gesteld. Rolith HD Hittebestendig is bestand tot 
temperaturen tot 600º C.

500 ml

zink alu sPray

Rolith HD Zink Alu Spray is ontwikkeld voor het koud 
verzinken van ijzer en staalconstructies en het bijwer
ken en repareren van oude en verweerde zinken 
objecten. Zink Alu Spray wordt toegepast in de staal
bouw, aanhangerbouw en op hekwerken. Het geeft 
de ondergrond een duurzame bescherming tegen 
corrosievorming. Door zijn kleurechtheid ziet 
het behandelde oppervlak er uit als    vers” verzinkte 
metalen. Zink Alu Spray is sneldrogend, heeft een 
uitstekende dekking en is overschilderbaar. 
Hittebestendig tot ca. 250º C.

500 ml

vlekkensPray

Rolith HD Vlekkenspray is een speciaal ontwikkeld 
voor het snel en blijvend bedekken van vlekken 
zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, 
potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds. 
Rolith HD vlekkenspray is sneldrogend en overschil
derbaar. Het droogt wit op en is schrobvast.

500 ml

www.rolith.nl

rolith Chemicals 
Larserpoortweg 20, 8218 NK  Lelystad

Tel: (+31) (0)320 28 53 58, 
Fax: (+31) (0)320 28 53 50, 

Email: sales@rolith.nl

Rolith Chemicals is een onderdeel van



De producten in het programma Techniek zijn afgestemd op optimaal 
resultaat en gebruiksgemak. Heeft u een specifiek probleem, waarvoor 
op dit blad geen product genoemd is? Neem dan contact met ons op.  
Onze binnen- en buitendienstmedewerkers staan voor u klaar.

TECHNIEK
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ST 501 SNIjolIE vooR zaCHTE mETalEN 

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloor-
vrije EP additieven voor tappen en snijden van  
metalen. Zeer goede afvoer van warmte en  
optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlak-
tekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en de 
standtijd van het gereedschap aanmerkelijk  
verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken  
van ‘zachte tot harde’ metalen, zoals aluminium, 
staal, messing en koper. Spuitbus met gDS.

400 ml

N 2610 aNTI SpaTSpRay 

Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten 
op werkstukken voorkomt. Het product bevat geen 
oplosmiddelen en is daardoor veilig voor mens en 
milieu. Siliconenvrij. Werkstukken kunnen na ge-
bruik zonder problemen worden gefosfateerd, 
geanodiseerd, gegalvaniseerd, gelakt, etc.

N 2700 lEKzoEKSpRay 

Spoort iedere gas- en luchtlekkage op.
Het product tast geen materialen zoals metaal, 
koper, kunststof en rubber aan. 
Is uitermate geschikt voor gebruik in de 
verwarmingsindustrie, loodgietersbedrijven, 
LPg inbouwstations, garages, koeltechnische 
industrie etc.

400 ml

400 ml

RolImECo 4 pRoTECTIESpRay

Corrosiewerende olie voor het tijdelijk beschermen 
van metalen delen tijdens opslag of transport. Is 
goed bestand tegen zout- en zoetwater. Ook zeer 
geschikt als beschermmiddel tegen inwerking van 
vocht op elektrische apparatuur en schakelingen.

400 ml

ST 595 SNIjolIE vooR HaRdE mETalEN 

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloor-
vrije EP additieven voor tappen en snijden van  
metalen. Zeer goede afvoer van warmte en  
optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlak-
tekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en 
de standtijd van het gereedschap aanmerkelijk 
verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken  
van harde metalen, zoals nikkel, chroom en rvs.
Spuitbus met gDS.

400 mlOok verkrijgbaar in: 5 l

aNTI SpaT SB

Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten 
op lasbranders en werkstukken voorkomt. Door 
gebruik van Anti-spatspray SB kan een kostenver-
hogende nabewerking en/of beschadiging worden 
voorkomen.

400 ml

pRoCool HGS

pRoCool UNI-m

pRoCool ClEaN

pRoCool UNI-S

pRoCool GTy

PROCOOL HgS is een product voor  
zware verspaning van hooggelegeerde 
staalsoorten met een hoog EP-gehalte.  
Het vormt bij menging met water een 
emulsie met zeer goede slijtage- en  
corrosiebescherming.

PROCOOL UNI-M is een universeel  
product voor lichte tot middelzware  
bewerkingen. Het vormt bij menging  
met water een emulsie met zeer goede 
slijtage- en corrosiebescherming.  
Het product bevat geen formaldehyden.

Procool clean is een reinigingsmiddel  
dat aan emulsies en oplossingen wordt 
toe gevoegd om de betreffende systemen, 
zoals machines en baden goed te reinigen. 
Procool Clean is toepasbaar in water-
mengbare metaal bewerkings emulsies  
en –oplossingen, druk-testvloestoffen  
en emulsies voor corrosiebescherming.  
Het draagt bij aan schonere systemen  
en langere bad-standtijden.

PROCOOL UNI-S is een hoogwaardig 
synthetisch koelsmeermiddel voor het 
slijpen van staal, gietijzer en edelstaal.  
Het vormt bij menging met water een 
emulsie met zeer goede slijtage- en  
corrosiebescherming.

PROCOOL gTY is een product voor  
middelzware bewerkingen van staal  
en gietijzer. Het vormt bij menging  
met water een emulsie met zeer goede  
slijtage- en corrosiebescherming.

25 kg/200 kg

5 kg/25 kg/200 kg

5 l

5 kg/25 kg/200 kg

25 kg/200 kg

pRoCool 106 S

pRoCool alU

PROCOOL 106 S is een universeel synthe-
tisch koelsmeermiddel met goede corrosie-
beschermende- en spoeleigenschappen 
voor lichte tot middelzware bewerkingen. 
Tevens is het product zeer geschikt bij het 
precisiedraaien van kleine delen.

PROCOOL ALU is een product voor  
veeleisende verspaning van lichtmetaal-
legereingen evenals staal en edelstaal.  
Het vormt bij menging met water een 
emulsie met zeer goede slijtage- en  
corrosiebescherming.

5 kg/25 kg/200 kg

25 kg/200 kg

Het  gDS spuitsysteem zorgt dat ook 
met een spuitbus het product gedoseerd 
en doelgericht wordt aangebracht.

TECHNIEKTECHNIEK

KoElSmEERmIddElEN



PROFESSIONAL

De producten in het programma “Smeren” zijn afgestemd op optimaal 
resultaat en gebruikersgemak. Heeft u een specifiek probleem, waarvoor 
op dit blad geen product genoemd is?  Neem dan contact met ons op. 
Onze binnen- en buitendienstmedewerkers staan voor u klaar.

SMEREN

www.rolith.nl
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Larserpoortweg 20, 8218 NK  Lelystad

Tel: (+31) (0)320 28 53 58, 
Fax: (+31) (0)320 28 53 50, 
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RG 703  KERaMiSCh vEt

Hoogwaardig smeermiddel bestaande uit zeer 
fijne keramiek deeltjes opgelost in naftenische 
oliën. Beschikt over zeer hoge slijtagewerende 
eigenschappen en een goede oxidatie-stabiliteit, 
waardoor een langdurige werking is gegarandeerd. 
Geschikt als smeermiddel en als montagepasta. 
Bestand tegen temperaturen van -40º C. tot 
1200º C.

RG 803 SupERlubE

Hoogwaardig multi functioneel smeer- en 
glijmiddel op basis van minerale olie, versterkt 
met PTFE, zonder aromatische koolwaterstoffen. 
Zeer gevarieerd toepasbaar als algemeen smeer-
middel voor scharnieren, werktuigen, transport-
banden etc. Zeer lang werkzaam.

400 ml

400 ml

RG 709 KEttiNGSMERiNG

Excellent synthetisch smeermiddel voor hoge 
temperaturen en zware belasting. 
Toepasbaar tot 230ºC. Heeft een superieure 
smeercapaciteit, vermindert wrijving en beschermt 
tegen slijtage. Ook geschikt voor het smeren 
van lagers en verbindingen. 
Spuitbus met GDS

RG 704 ptFE KEttiNG- EN KabElSMERiNG

Een speciale samenstelling van vetten. Geschikt 
voor de bescherming en smering van kettingen, 
kabels en algemene smering. Onoplosbaar in 
water. Het werkt vocht- en waterafstotend en is 
corrosiewerend. 
Spuitbus met GDS

400 ml

400 ml

RG 711 WhitE GREaSE

Blank smeermiddel met een zeer goed hecht-
vermogen. Uitstekend toepasbaar op kettingen, 
tandwielen, kabels, sloten, kogellagers en 
mechanismen onder belasting. Het product is 
water- en hittebestendig en heeft corrosiewerende 
eigenschappen. Het product zorgt voor een 
langdurige bedekking en kan een druk van 
40 kg/mm² weerstaan.

RG 716 Ep2 vEt 

Een universeel EP 2 vet in spuitbussen zonder 
drijfgas. Wordt aanbevolen voor smering van o.a. 
glij- en wentellagers in voertuigen en industriële 
toepassingen, waarbij hoge temperaturen en  
belastingen optreden en een lange levensduur  
vereist wordt. Kan door middel van een spuitspriet  
gedoseerd worden aangebracht.

400 ml

400 ml

SMEREN SMEREN

Ep 2 GREaSE vEtpatROON

Universeel EP vet voor smering van o.a. glij- en 
wentellagers in voertuigen en industriële toepas-
singen, waarbij hoge temperaturen en belastingen 
optreden en een lange levensduur vereist wordt. 
Toepassingsvoorbeelden: lagers van elektromo-
toren, machines, ventilatoren, droogcilinders, 
wasmachines, sloten, scharnieren, kabels, lieren en  
tandwielen. Kwaliteitsniveau: Beantwoordt aan de 
classificatie DIN 51 825 KP 2 N30 NLGI klasse 2.

RG 126 KabElOliE

tF-GREaSE vEtpatROON

Sterk hechtende, diep penetrerende kabelolie met 
zeer goede water verdringbare eigenschappen. 
Bevat grafiet voor een optimale bescherming tegen 
slijtage.
Spuitbus met GDS.

Hoogwaardig vet op basis van met bindmiddelen 
ingedikte siliconen olie, waaraan PTFE is toege-
voegd. Zeer geschikt voor gebruik onder extreme 
omstandigheden. Te gebruiken van –50ºC tot 
250ºC. De viscositeit blijft tijdens temperatuur-
schommelingen stabiel. Bestand tegen water, zuren, 
logen, ozon en zuurstof. Geschikt voor het gebruik 
in lagers, afsluiters, op schroefdraad etc. Ook voor 
smering van kunststof op kunststof.

400 ml

400 gr400 gr

RS 2000 FOOd GRadE SiliCONENSpRay

Veelzijdig toepasbaar product met uitsluitend FDA 
toegelaten grondstoffen.
Een universeel product op basis van siliconen met 
vele toepassingsmogelijkheden. Smeert, reduceert 
wrijving, maakt antistatisch en waterafstotend. 
Het product is stabiel van –40 ºC tot 280 ºC.

400 ml

RS 81 SiliCONENSpRay

Een universeel smeermiddel op basis van siliconen 
met vele toepassingsmogelijkheden. Het smeert, 
reduceert wrijving, maakt antistatisch en water-
afstotend. Het product kleeft en vlekt niet 
waardoor het aankoeken van stof en vuil 
wordt voorkomen. Heeft een lange levensduur 
(afhankelijk van de belasting).
Het product is stabiel van – 20 ºC tot 240 ºC.

400 ml

RS 80 SMEER- & GlijMiddEl

Een universeel smeer- en glijmiddel op basis 
van siliconen. Smeert, reduceert wrijving, maakt 
antistatisch, waterafstotend en laat geen residu na. 
Het product kleeft en vlekt niet, waardoor het 
aankoeken van stof en vuil wordt voorkomen. 
Stabiel van – 20 ºC tot 240 ºC.

500 ml

Sv 2000 SiliCONENvRij SMEER- & GlijMiddEl

Een universeel siliconenvrij smeer- en glijmiddel met 
onbegrensde toepassingsmogelijkheden. 
Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch 
en laat geen residu na. Kleeft en vlekt niet. 
Kan door zijn siliconenvrije samenstelling zonder 
gevaar worden toegepast op oppervlakken welke 
nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

400 ml Ook verkrijgbaar in: 10 ltr.

R 139 SiliCONENvRij GlijMiddEl

Een universeel siliconenvrij glijmiddel, daar toe te 
passen waar nadien gelakt, gelijmd of bedrukt moet 
worden. Reduceert wrijving, maakt antistatisch en 
laat geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt het 
product niet waardoor het aankoeken van stof en 
vuil wordt voorkomen. Speciaal geschikt voor de 
houtbewerkingindustrie.

500 ml Ook verkrijgbaar in: 10 ltr. en 25 ltr.

500 gram

RG 702 KOpERpaSta

R-FiX KRuipOliE

1 x 4 kruipolie die losmaakt, smeert, vochtwerend 
en roestwerend is. 
Maakt vastgeroeste bouten, moeren en andere 
verbindingen snel weer los. 
Door de speciale samenstelling heeft deze kruipolie 
een sterk penetrerend vermogen. Bevat hoogwaar-
dige, corrosiewerende en smerende bestanddelen.
Spuitbus met GDS.

400 ml Ook verkrijgbaar in: 5 ltr.

Ideale montagepasta op basis van zeer fijn verdeel-
de koperdeeltjes en bentone basisvet. Zorgt voor 
een snelle en makkelijke montage en demontage 
van draadverbindingen.
Voorkomt cavitatie en vreten. Wordt niet wegge-
spoeld door water, is bestand tegen logen, zouten 
en zuren. 

vOORdElEN vaN hEt aiROSOl® SyStEEM:

•	 Geen	schadelijk	of	brandbaar	gas.
•	 De	spuitbus	kan	in	elke	positie	worden	
 gebruikt, ook op zijn kop.
•	 Hoge	sproeikwaliteit.
•	 Meer	dan	98%	lediging.
•	 Het	product	komt	niet	in	contact	met	de	
 gecomprimeerde lucht.
•	 Bij	stijgende	temperatuur	stijgt	de	druk	
 nagenoeg niet.
•	 Gedoseerde	uitstoot	van	product	mogelijk.

Het  GDS spuitsysteem zorgt dat ook 
met een spuitbus het product gedoseerd 
en doelgericht wordt aangebracht.



PROFESSIONAL

De producten in het programma Techniek zijn afgestemd op optimaal  
resultaat en gebruiksgemak. Heeft u een specifiek probleem, waarvoor  
op dit blad geen product genoemd is? Neem dan contact met ons op.  
Onze binnen- en buitendienstmedewerkers staan voor u klaar.
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DasCool 106 mETaalbEwERKINgsvloEIsTof

Universeel, synthetisch product voor slijpbe- 
werkingen en lichte verspanende bewerkingen. 
Tevens geschikt als roestbescherming bij het  
druktesten van buizen en ketels ( 1% concentratie). 
Wordt toegepast op staal en gietijzer.
Niet geschikt voor aluminium of magnesium
houdend staal.

5 liter

sT 501 sNIjolIE vooR zaCHTE mETalEN 

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloor-
vrije EP additieven voor tappen en snijden van  
metalen. Zeer goede afvoer van warmte en  
optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlak-
tekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en de 
standtijd van het gereedschap aanmerkelijk  
verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken  
van ‘zachte tot harde’ metalen, zoals aluminium, 
staal, messing en koper. Spuitbus met gDS.

400 ml

TECHNIEK

N 2610 aNTI spaTspRay 

Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten 
op werkstukken voorkomt. Het product bevat geen 
oplosmiddelen en is daardoor veilig voor mens 
en milieu. Siliconenvrij. Werkstukken kunnen na 
gebruik zonder problemen worden gefosfateerd, 
geanodiseerd, gegalvaniseerd, gelakt, etc.

N 2700 lEKzoEKspRay 

Spoort iedere gas- en luchtlekkage op.
Het product tast geen materialen zoals metaal, 
koper, kunststof en rubber aan. 
Is uitermate geschikt voor gebruik in de 
verwarmingsindustrie, loodgietersbedrijven, 
LPg inbouwstations, garages, koeltechnische 
industrie etc.

400 ml

400 ml

RolImECo 4 pRoTECTIEspRay

Corrosiewerende olie voor het tijdelijk beschermen 
van metalen delen tijdens opslag of transport. Is 
goed bestand tegen zout- en zoetwater. Ook zeer 
geschikt als beschermmiddel tegen inwerking van 
vocht op elektrische apparatuur en schakelingen.

400 ml

DasCool Hs13b mETaalbEwERKINgsvloEIsTof

Waterverdunbare, mineraalolie houdende 
koelsmeervloeistof met goede koel- en smeer-
eigenschappen. geschikt voor alle verspanende  
bewerkingen en in het bijzonder voor: draaien, 
zagen, frezen, boren, schillen en draadsnijden.  
Toepasbaar, in een concentratie van 3-4%, als  
slijpvloeistof. Ook op hoog gelegeerde staalsoorten.

5 liter

sT 595 sNIjolIE vooR HaRDE mETalEN 

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloor-
vrije EP additieven voor tappen en snijden van  
metalen. Zeer goede afvoer van warmte en  
optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlak-
tekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en 
de standtijd van het gereedschap aanmerkelijk 
verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken  
van harde metalen, zoals nikkel, chroom en rvs.
Spuitbus met gDS.

400 ml

Ook verkrijgbaar in: 25 ltr. en vat van 60 ltr.

DasCoKlEEN ms sysTEEmREINIgER 

De levensduur van een emulsie staat direct in 
verhouding met het onderhoud van de emulsie.  
Het onderhoud begint met een schoon en  
gedesinfecteerd systeem. Dascokleen MS is een 
combinatie van een sterke reiniger en houdt het 
systeem bacterievrij. Langere standtijd van de  
emulsie. Wordt verwerkt met de oude emulsie.

5 liter

Ook verkrijgbaar in: 25 ltr. en vat van 60 ltr.

Ook verkrijgbaar in: 5 ltr. en 25 ltr.

aNTI spaT sb

Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten 
op lasbranders en werkstukken voorkomt. Door 
gebruik van Anti-spatspray SB kan een kostenver-
hogende nabewerking en/of beschadiging worden 
voorkomen.

400 ml



PROFESSIONAL

WELLNESS

RoLipooL WhiRLpooLREiNigER

Rolipool Professionele Whirlpoolreiniger is een 
produkt op basis van biologisch afbreekbare 
grondstoffen. Maakt hygiënisch schoon. 
Reinigt, ontkalkt en verwijdert zeep-, haar- en 
vetresten en daarmee de voedingsbodem voor 
bacteriën. Milieuvriendelijk.

RoLiStEam StoomcabiNEREiNigER

Rolisteam Professionele Stoomcabinereiniger en 
-ontkalker is een professioneel en snelwerkend 
middel voor het reinigen en ontkalken van het  
systeem van uw stoomcabine of hammam. 
Reinigt reukloos en zeer effectief. 
Regelmatig gebruik van de Rolisteam  
Stoomcabinereiniger verlengt de levensduur  
van uw stoomcabine en bespaart energie.

1000 ml1000 ml

Rolith Chemicals 
Larserpoortweg 20, 8218 NK  Lelystad

Tel: (+31) (0)320 28 53 58, Fax: (+31) (0)320 28 53 50, 
E-mail: sales@rolith.nl     www.rolith.nl

Rolith Chemicals is een onderdeel van
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