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SPECIALIST IN
ONDERHOUDS- EN
REINIGINGSPRODUCTEN
Sinds 1977 is Rolith hét merk voor onderhouds-, beschermings- en
reinigingsproducten met een breed toepassingsbereik voor in de bouw.
We leveren reinigings- en ontvettingsmiddelen, coatings, primers,
smeermiddelen en metaalbewerkingsmiddelen.
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BOUW

RB 1 KALK & CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR
RB 1 Cementsluierverwijderaar 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 en cementsluier en cementresten van praktisch alle bouwmaterialen. Geschikt voor zowel hard gebakken gevelstenen, kalkzand-, mangaan-,
verblend-, westwalderklei- als ook geëngobeerde steensoorten. Geen gevarengoed. RB 1 is
een 100% concentraat en dient verdund te worden met water. 10 Liter RB 1 levert met een
mengverhouding van 1:4 ongeveer 50 liter gevelreiniger op, geschikt voor circa 75 m².
Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr / 10 ltr

RB 3 KALK & CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR
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.
Inhoud: 5 ltr

GEVELREINIGER
Krachtig pasteuze gevelreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van gevels die zijn
vervuilt met atmosferische vervuiling.Toepasbaar op baksteen, klinkers, diverse
betonstenen, grindtegels en pleisterwerk.
Inhoud: 5 ltr

BOUW
Voor de bouw heeft Rolith krachtige reinigings- en beschermingsmiddelen voor bijvoorbeeld gevels en bestrating. Ook voorziet het
assortiment in hoogwaardige wegen- en markeringsverf met een
hoog dekkend vermogen en een snelle droging. De producten zijn
afgestemd op optimaal resultaat en gebruiksgemak.

REGENDICHT WB
Regendicht WB Hydrofobeer-middel op waterbasis. Regendicht WB is een uitgekiende
balans tussen silanen en siloxanenemulsies en dragers welke jarenlang gegarandeerde (tot
12 jaar) bescherming geeft tegen weersinvloeden. Het product werkt vuilafwijzend,
isolerend, 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.
Verkrijgbaar in: 5 ltr / 10 ltr

REGENDICHT SB
Regendicht SB is een uitgekiende balans tussen siliconenpreparaten en dragers die
jarenlang gegarandeerde ( tot 15 jaar) bescherming geeft tegen weersinvloeden. Het
product werkt vuilafwijzend, isolerend, voorkomt groei van micro-organismen zoals algen.
Speciaal geschikt voor kalksteen.
Verkrijgbaar in: 5 ltr / 10 ltr

BOUW
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PP GROENE AANSLAGVERWIJDERAAR
PP Groene Aanslagverwijderaar is een sterk geconcentreerd product voor algen- en
mosbestrijding. Naast gladheid veroorzaken algen haarscheurtjes en het barsten van
stenen, pannen en dakbedekking doordat wortels van de algen zich volzuigen met water en
in de winter door vorst uitzetten. Bevochtigen van de aanslag is voldoende om de algen af
te laten sterven. Borstelen of schrobben is niet noodzakelijk. PP Groene aanslagverwijderaar in verdunde vorm, is veilig voor metalen, hout, kunststoffen en dakbedekking.
Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr

ANTI GRAFFITI WAX COATING
Anti Graffiti Wax Coating is een transparante, zogenaamd semipermanente anti-graffiti
coating. Deze is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieuen verwerkingseisen. Rolith Anti Graffiti Wax Coating is vrij van oplosmiddelen en is niet
ontvlambaar. Een met Rolith Anti Graffiti Wax Coating behandelde gevel krijgt een iets
kleurverdiepend effect en blijft ten opzichte van onbehandeld voor ca. 70% dampregulerend.
Sterk afhankelijk van de belasting werkt Rolith Anti Graffiti Wax Coating 2 tot 4 jaar. Na
uitharding is de Anti Graffiti Wax Coating zeer resistent tegen vele soorten inkt en verf.
Verkrijgbaar in: 5 ltr / 10 ltr

MARKERINGSSPRAY
Hoogwaardige wegen- en markeringsverf, heeft een hoog dekkend vermogen en een snelle
droging. Bovendien is het product uitermate slijtvast. Ook in natte toestand heeft het
product een uitmuntende antislip-werking en is uitstekend waterbestendig. Het product
verkleurt niet.
Inhoud: 600 ml
Verkrijgbaar in: Geel / Blauw / Groen / Oranje / Rood / Zwart / Wit
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REINIGEN

CURAL PARLEMOUR HANDZEEP
Een zeer fijne crèmezeep op basis van synthetische zeep, huidbeschermingsmiddelen,
parfum en conserveringsmiddelen. Buiten voortreffelijk reinigende bestanddelen bevat dit
product overvettende bestanddelen die uitdroging van de huid voorkomen.
Cural Parlemour heeft een frisse geur en is door zijn hoge concentratie zuinig in gebruik.
Ideaal voor gebruik in hotels, kantoren, restaurants en kantines e.d.
Inhoud: 1 ltr

CURAL PROTECT HANDCREME
Een handcrème ter voorkoming van irritatie van de huid die kan ontstaan door uitdroging
van de huid door invloed van ontvetting als gevolg van werkzaamheden. Door regelmatig
gebruik van deze handcrème voorkomt u kloven en ruwe handen. Het product is volkomen
veilig in gebruik.
Inhoud: 500 ml

AFWASMIDDEL PRO CITROEN
Afwasmiddel Pro Citroen is een sterk geconcentreerd neutraal alkalivrij afwasmiddel dat
door zijn vriendelijke eigenschappen bijzonder geschikt is voor de reiniging van diverse
wasbare voorwerpen en oppervlakten. Rolith Afwasmiddel Pro Citroen kan bijvoorbeeld
worden ingezet voor reiniging van wanden, deuren, meubilair, kozijnen, ramen, spiegels,
tegelwerk enz.
Inhoud: 1 ltr

REINIGEN
De producten in het assortiment reinigen en ontvetten zijn afgestemd op
optimaal resultaat en gebruiksgemak voor professioneel gebruik. Hygiëne
in sanitaire ruimten is uiteraard van groot belang. Voor elk onderdeel
biedt Rolith een specifiek product om grondig te reinigen en de ruimten
schoon en fris te houden.
Ook voor andere ruimten biedt Rolith doeltreffende reinigers, ontvetters
en removers.

ROLIKAL ONTKALKER
Rolikal Ontkalker verwijdert kalk en aanslag uit koffiezetapparatuur, waterkokers, stoom
strijkijzers, keukenboilers en andere warm water apparatuur. Doordat het product sterk
geconcentreerd is, is het economisch in gebruik.
Inhoud: 1 ltr

SBO 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.
Inhoud: 400 ml

REINIGEN
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SBO 909 ELECTRO 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
isolatiemateriaal of lak aan. Zeer geschikt voor het reinigen van instrumenten, elektronica
componenten, bedieningspanelen, schakelingen, kantoormachines, audio-, video- en
computerapparatuur.
Inhoud: 400 ml

KUNSTSTOF- EN ALUMINIUMREINIGER N 1225
Kunststof- en Aluminiumreiniger N 1225 is een effectief, licht alkalisch reinigingsmiddel voor
het snel en veilig verwijderen van atmosferische vervuiling, vet, nicotine van kunststof en
aluminium kozijnen, deuren, tuinmeubels, kunststof schroten en schaaldelen etc.
Inhoud: 400 ml

GRAFFITI & INKT REMOVER
Een biologisch afbreekbaar product geschikt voor het verwijderen van ballpoint, viltstift- en
stempelinkt, krijtvet, lijmresten en vele verfsoorten van nagenoeg alle harde oppervlakken.
Veilig te gebruiken op de meeste materialen zoals plexiglas, gelakte oppervlakken,
verkeersborden, kunststoffen enz. zonder deze aan te tasten.
Inhoud: 400 ml
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REINIGEN

GLASS FIX
Een zeer efficiënte foamreiniger voor het snel en veilig verwijderen van vet, vuil, vliegen,
vingerafdrukken en nicotineaanslag van glas en andere harde oppervlakken zonder strepen
achter te laten. Glass Fix is veilig te gebruiken op alle oppervlakken. Het is uitermate
geschikt voor het reinigen van ruiten, spiegels, metaal, formica, lakwerk, autoruiten,
interieurs enz.
Inhoud: 500 ml

MPC 50 REINIGER MET NATUURLIJKE PIJNBOOMOLIE
Speciaal ontwikkelde reiniger voor daar waar overheersende luchtjes verdreven moeten
worden, zoals in de visverwerkende industrie, vervoer van voedingsmiddelen, in
opslagplaatsen etc.
Verkrijgbaar in: 1 ltr / 10 ltr

DESOX NF ONTROESTER & ONTVETTER
Een geconcentreerd zuur product geschikt voor het ontroesten, ontvetten en beitsen van
metalen in één behandeling. Het verwijdert tevens walshuid. DESOX NF is op basis van
fosforzuur, dat verschillende voordelen heeft t.o.v. andere zuren zoals zwavel- en zoutzuur.
Inhoud: 10 ltr

SEAL & BOND REMOVER

WBO 410 INDUSTRIËLE STERK ALKALISCHE REINIGER

Seal & Bond Remover is een hoogwaardig product voor het weekmaken en verwijderen
van vele soorten lijmen en kitten. Zelfs siliconenresten zijn geen enkel probleem. Ideaal te
gebruiken om ondergronden mee te ontvetten alvorens over te gaan tot vervolgwerkzaamheden. Het tast de meeste lak- en kunststof soorten niet aan en vervliegt zonder
resten na te laten.
Inhoud: 500 ml

Een zeer krachtige super ontvetter geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde
oppervlakken. WBO 410 kan worden gebruikt op alle niet alkali gevoelige oppervlakken. Het
product is uitermate geschikt voor het reinigen van zwaar vervuilde rookkasten, bakplaten
alsmede sterk vervuilde vloeroppervlakken. WBO 410 is zeer geconcentreerd en daardoor
economisch in gebruik.
Inhoud: 10 ltr

SUPER AFBIJT
Super Afbijt is een zeer professioneel en intensief methyleenchloride vrij verfafbijtmiddel
met een zeer snelle werking. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt
voor het verwijderen van alkyd lakken, watergedragen lakken, 1 of 2-componenten
epoxy- en polyurethaan coatings enz. Rolith Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP,
methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.
Verkrijgbaar in: spuitbus 500 ml / blik 1 ltr + 2,5 ltr

WBO 509 HYBRIDE ONTVETTER
Een zeer krachtige sterk alkalische super ontvetter geschikt voor het reinigen en ontvetten
van sterk vervuilde oppervlakken. Hybride ontvetter verwijdert de zware aanslag van roet,
nicotine, kaarsen, uitlaatgassen, straatvuil, verkeersvuil, etc. Hybride ontvetter is tevens
geschikt voor het reinigen en ontvetten van vloeren en wanden, kozijnen, motoren,
machines, machineonderdelen, ovens, BBQ’s, velgen, boten en tuinmeubelen. Hybride
ontvetter tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan.
Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr / 60 ltr / 210 ltr

SANITAIR
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SANITAIR

SANITAIR REINIGER DAGELIJKS

ROLITHOI KALK- EN URINESTEENVERWIJDERAAR

Een super geconcentreerde sanitairreiniger geschikt voor de dagelijkse reiniging van
diversen oppervlakken in toilet of badkamer. Tevens uitermate geschikt voor het reinigen
van wanden en vloeren. Rolith Sanitair Reiniger reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne
en geeft een langdurige frisse geur. Rolith Sanitair Reiniger kan worden toegepast op elk
waterbestendig oppervlak zonder schade te veroorzaken. Rolith Sanitair Reiniger verwijderd
huidvet, aanslag, kalk- en zeepresten en reinigt glanzend en streeploos. Rolith Sanitair
Reiniger is een veilig, mild alkalisch reinigingsmiddel.
Inhoud: 1 ltr

Professionele Kalk- en Urinsteenverwijderaar met slim doseer systeem is een product op
basis van biologisch afbreekbare grondstoffen. Maakt hygiënisch schoon, reinigt en
ontkalkt. Een geconcentreerd, dik en vloeibaar zuur product voor de reiniging van toiletten,
en ander sanitair. Vervuiling zoals kalk- en zeepresten, urinesteen en roestaanslag worden
snel en veilig verwijderd. Onaangename geuren worden verdreven. Tast geen porselein of
glazuur aan en doet geen afbreuk aan de werking van septic tanks. Niet geschikt voor het
gebruik op kalkhoudende materialen zoals marmer.
Inhoud: 780 ml

ROLISAN SANITAIR REINIGER
Een revolutionair reinigingsmiddel voor dagelijks gebruik. Voor het verwijderen van
kalkaanslag, zeep- en huidvetresten, cementsluier en roestvlekken van keramiek,
douchwanden etc. Het heeft t.o.v. conventionele zure produkten een scala aan voordelen:
Bevat geen zoutzuur, fosforzuur, mierenzuur. Tast geen metalen aan. Geen verkleuring
van kunststof oppervlakken en goede vloerbedekking. Bij normaal gebruik niet irriterend
of etsend voor de huid. Niet geschikt voor kalkhoudende materialen zoals marmer. Voor
dagelijks en periodiek onderhoud.
Inhoud: 1 ltr

VOEG- EN WEERPLEKREINIGER
Voeg- en weerplekreiniger is een sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen van hinderlijke
en vieze zwarte plekken die voorkomen in siliconenvoegen en op wanden en stucwerk in
vochtige ruimtes zoals de badkamer of toilet.
Rolith voeg- en weerplekreiniger werkt op basis van een unieke schuim formule om het
aanbrengen zo gemakkelijk mogelijk te houden zonder veel productverlies.
Inhoud: 500 ml

ROLICLEAN KALKVERWIJDERAAR
Roliclean Kalkverwijderaar spray is een vriendelijke kalkreiniger geschikt voor de dagelijkse
reiniging van diverse oppervlakten in toilet of badkamer. Tevens uitermate geschikt voor
het verwijderen van kalk, watervlekken, vuil, vet, zeepresten van kranen, badkuipen, diverse
sanitair, wanden en vloeren. Roliclean Kalkverwijderaar reinigt doeltreffend, en tast chroom,
glazuur en voegen niet aan.
Inhoud: 1 ltr

ROLITHERM RIOOLONTSTOPPER
Een zuur, vloeibaar ontstoppingsmiddel, voor het gebruik in afvoersystemen met een
maximale diameter van 10 cm. Verstoppingen veroorzaakt door kalkaanslag en organische
stoffen zoals, vetafzetting, urinesteen, vet, haren, maandverband, keukenafval, zeepresten
en bierslijm worden snel opgelost. Doordat het product een hogere soortelijke massa heeft
dan water zakt het snel door de waterkolom naar de plaats van de verstopping. Rolitherm
doet geen afbreuk aan de werking van septic tanks. Geen terugslag en explosieve reacties.
Verboden voor particulier gebruik.
Inhoud: 1 ltr

ROLIREIN FECALIEN REINIGER
Rolirein Professionele Fecaliënreiniger is een biologisch product voor het verwijderen van
kalk, urinesteen en andere verontreinigingen in fecaliënvermalers. Neemt tot 4x zoveel kalk
op dan conventionele producten op zoutzuurbasis. Een oplossing van Rolirein Fecaliënreiniger kan tot 48 uur probleemloos in een systeem blijven.
Inhoud: 1 ltr

RVS GLANSREINIGER R 23
Een uniek product dat roestvrij staal in één behandeling reinigt en beschermt. In één enkele
behandeling verwijdert het lichte vervuiling, vingerafdrukken, nicotineaanslag en herstelt
diepte en kleur van gepolijste oppervlakken.
Inhoud: 400 ml

14

15

TECHNIEK

PROCOOL UNI-M
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.
Verkrijgbaar in: 5 kg / 25 kg

PROCOOL UNI-S
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.
Verkrijgbaar in: 5 kg / 25 kg

PROCOOL 106-S
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.
Verkrijgbaar in: 5 kg / 25 kg

TECHNIEK

Koel- en Smeermiddelen
Voor de metaalbewerkingsindustrie biedt Rolith specialistische (koel)
smeermiddelen. Geschikt voor lichtere bewerkingen tot veeleisende,
zware verspaningen. Elk product kent zijn unieke eigenschappen voor zijn
specifieke toepassing.

PROCOOL ALU
Procool ALU is een product voor veeleisende verspaning van lichtmetaallegereingen evenals
staal en edelstaal. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en
corrosiebescherming.
Inhoud: 25 kg

PROCOOL HGS
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 slijtageen corrosiebescherming.
Inhoud: 25 kg

TECHNIEK
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TECHNIEK

PROCOOL MICRODOSEER OLIE
PROCOOL GTY
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.
Inhoud: 25 kg

PROCOOL CLEAN
Procool Clean is een reinigingsmiddel dat aan emulsies en oplossingen wordt toegevoegd
om de betreffende systemen, zoals machines en baden goed te reinigen. Procool Clean is
toepasbaar in watermengbare metaalbewerkingsemulsies en –oplossingen,
druk-testvloeistoffen en emulsies voor corrosiebescherming. Het draagt bij aan
schonere systemen en langere bad-standtijden.
Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr

PROCOOL HYDRAU 22
Hydraulische olie voor zwaarbelaste hydraulische systemen en systemen die aan sterk
wisselende temperaturen worden blootgesteld. Viscositeit 22 mm2/s.
Inhoud: 4,5 kg

PROCOOL HYDRAU 46
Hydraulische olie voor zwaarbelaste hydraulische systemen en systemen die aan sterk
wisselende temperaturen worden blootgesteld. Viscositeit 46 mm2/s.
Inhoud: 4,5 kg

PROCOOL LEIBAAN OLIE
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 anti-slijtage te verhogen.
Inhoud: 4,5 kg

Procool Micro is een minimaal smeermiddel geschikt voor diverse metaalsoorten. Procool
Micro is samengesteld uit hoogwaardige basis olie met een uitgekiend pakket EP-aditieven,
waardoor het product een hoog drukopnemend vermogen heeft. Het bevat geen chloor en
heeft een uitstekend spoel- en bevochtigende eigenschappen. Procool Micro is
gebruiksklaar en kan onverdund worden toegepast.
Inhoud: 4,5 kg

PROCOOL LUBE
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 hooggelegeerd staal, verticaal brootsen en het tandwielsteken van grote
profielen.
Inhoud: 4 kg

TECHNIEK

18

ANTISPAT SB
Een lasspray die aanhechting van lasspatten op lasbranders en werkstukken voorkomt.
Door het gebruik van Anti-spat spray SB (synthetisch) kan een kostenverhogende
nabewerking en/of beschadiging worden voorkomen.
Inhoud: 400 ml

ANTISPAT N 2610
Een lasspray die 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.
Inhoud: 400 ml

LEKZOEKSPRAY N 2700
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 inbouw- stations, garages, koeltechnische industrie etc.,
lakwerk, autoruiten, interieurs enz.
Inhoud: 400 ml

SNIJOLIE ZACHTE METALEN ST 501
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. GDS.
Verkrijgbaar in: 400 ml / 5 ltr

SNIJOLIE HARDE METALEN ST 595
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. GDS.
Inhoud: 400 ml

DE SPUITBUSSEN
VAN ROLITH
Rolith maakt gebruik van Airosol® spuitbussen. Deze spuitbussen
maken gebruik van het zogenaamde ‘bag-in-box’ principe. Het product zit
in een zakje (bag) en is daarmee geheel gescheiden van het drukmiddel.
Het drukmiddel is in dit geval samengeperste lucht dat zich bevindt
tussen het zakje en de houder (can). Grote voordelen van dit principe:
• Zeer milieuvriendelijk, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van
(schadelijke) drijfgassen.
• Geen (schadelijke) drijfgassen tijdens het sprayen.
• Het werkzame product wordt niet gemengd met het drukmiddel en
komt dus 100% puur uit de spuitbus.
• De opbrengst is zeer hoog: tot 99,5% van de inhoud van het zakje kan
worden gesprayd.
• Er kan in elke gewenste houding en richting worden gesprayd.
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SMEREN

SILICONENVRIJ SMEERMIDDEL R 139
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.
Verkrijgbaar in: 500 ml / 10 ltr

SILICONENVRIJ SMEERMIDDEL SV 2000
Een universeel siliconenvrij glij- en smeermiddel 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.
Verkrijgbaar in: 400 ml / 10 ltr

SILICONEN DROOGSMEERMIDDEL RS 80
Een universeel glij- en smeermiddel 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.
Inhoud: 500 ml

SMEREN
Rolith biedt een assortiment hoogwaardige smeermiddelen. Algemene
smeermiddelen op basis van siliconen, juist siliconenvrij of food grade
geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

SILICONEN RS 81
De siliconen RS 81 is een universeel smeermiddel op basis van siliconen met vele toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend. 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.
Inhoud: 400 ml

SILICONEN FOOD GRADE RS 2000
Veelzijdig toepasbaar product met uitsluitend FDA toegelaten grondstoffen. Een universeel
product op basis van siliconen met vele toepassingsmogelijkheden. Smeert, reduceert
wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend. Het product is stabiel van –40 ºC tot 280 ºC.
Inhoud: 400 ml

SMEREN
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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 hoogwaardige,
corrosiewerende en smerende bestanddelen. GDS.
Inhoud: 400 ml

PTFE RG 704
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. GDS.
Inhoud: 400 ml

SUPERLUBE RG 803
Hoogwaardig multi functioneel smeer- en glijmiddel op basis van minerale olie, versterkt
met PTFE, zonder aromatische koolwaterstoffen. Zeer gevarieerd toepasbaar als algemeen
smeermiddel voor scharnieren, werktuigen, transport-banden etc. Zeer lang werkzaam.
Inhoud: 400 ml

