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De producten in het programma
techniek zijn afgestemd op optimaal
resultaat en gebruiksgemak.
Heeft u een specifiek probleem,
waarvoor in deze documentatie
geen product is genoemd? Neem
dan contact met ons op, om samen
tot een oplossing te komen.
Onze binnen- en buitendienst
medewerkers staan voor u klaar.
Voor de productinformatiebladen
van de producten verwijzen wij u
naar onze website www.rolith.nl.

02-16-1000

SINDS

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

TECHNIEK - KOEL-/SMEERMIDDELEN

TECHNIEK - KOEL-/SMEERMIDDELEN
PROCOOL HYDRAU 22

PROCOOL HYDRAU 46
Hydraulische olie voor zwaarbelaste
hydraulische systemen en systemen
die aan sterk wisselende temperaturen
worden blootgesteld.
Viscositeit 46 mm2/s

Hydraulische olie voor zwaarbelaste
hydraulische systemen en systemen
die aan sterk wisselende temperaturen
worden blootgesteld.
Viscositeit 22 mm2/s

4,5 kg

PROCOOL UNI-M

5 kg

Ook verkrijgbaar in 25 kg en 200 kg

PROCOOL HGS

25 kg

Ook verkrijgbaar in 200 kg

Ook verkrijgbaar in 200 kg

25 kg

400 ml

ST 595 SNIJOLIE VOOR HARDE METALEN

5 kg

Ook verkrijgbaar in 200 kg

ANTI SPAT SB

Ook verkrijgbaar in 23 kg en 183 kg

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.
Zonder drijfgas, ‘natuurlijk’ afgevuld met lucht.

N 2610 ANTI SPATSPRAY
Een lasspray welke de aanhechting van lasspatten
op lasbranders en werkstukken voorkomt. Door
gebruik van Anti-spatspray SB kan een kostenverhogende nabewerking en/of beschadiging worden
voorkomen.
Zonder drijfgas, ‘natuurlijk’ afgevuld met lucht.

400 ml

Ook verkrijgbaar in 5 ltr

400 ml

400 ml

Procool Micro is een minimaal smeermiddel
geschikt voor diverse metaalsoorten.
Procool Micro is samengesteld uit hoogwaardige
basis olie met een uitgekiend pakket EPadditieven, waardoor het product een hoog
drukopnemend vermogen heeft. Het bevat
geen chloor en heeft uitstekende spoelende
en bevochtigende eigenschappen.
Procool Micro is gebruiksklaar en kan
onverdund worden toegepast.

4,5 kg

Ook verkrijgbaar in 200 kg

N 2700 LEKZOEKSPRAY

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en
chloorvrije EP additieven voor tappen en snijden
van metalen. Zeer goede afvoer van warmte en
optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlaktekwaliteit 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.
Zonder drijfgas, ‘natuurlijk’ afgevuld met lucht.

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 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 watermengbare metaal
bewerkings emulsies en –oplossingen, druk-testvloeistoffen en emulsies voor corrosiebescherming.
Het draagt bij aan schonere systemen en langere
bad-standtijden.
Ook verkrijgbaar in 25 kg

4 kg

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en
chloorvrije EP additieven voor tappen en snijden
van metalen. Zeer goede afvoer van warmte en
optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlaktekwaliteit 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.
Zonder drijfgas, ‘natuurlijk’ afgevuld met lucht.

Ook verkrijgbaar in 200 kg

PROCOOL MICRO

PROCOOL CLEAN

Procool Lube wordt ingezet voor het draadsnijden van alle soorten metaal, maar is met name
geschikt voor roestvrijstaal. Daarnaast wordt het
ook gebruikt bij het frezen en tappen van hoog
gelegeerd staal, verticaal brootsen en het tandwielsteken van grote profielen.

ST 501 SNIJOLIE VOOR ZACHTE METALEN

PROCOOL UNI-S

Ook verkrijgbaar in 25 kg en 200 kg

Ook verkrijgbaar in 200 kg

PROCOOL
DASCOKLEEN
LUBE
MS SYSTEEMREINIGER

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.

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

5 kg

25 kg

PROCOOL GTY

PROCOOL 106 S

5 kg

Ook verkrijgbaar in 200 kg

25 kg

Procool Leibaanolie is een olie voor het smeren
van leibanen en geleidingen van kunststof en
metaal met zeer goede wrijvingseigenschappen.
Procool Leibaanolie is geproduceerd op basis van
geraffineerde minerale oliën met toevoegingen
om o.a. de kleefkracht, anti-stick slip en antislijtage te verhogen.

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

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.

25 kg

PROCOOL LEIBAANOLIE

PROCOOL ALU
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.

Ook verkrijgbaar in 23 kg en 171 kg

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.
Zonder drijfgas, ‘natuurlijk’ afgevuld met lucht.

400 ml

