
OVER OP SCHONE KOEL-EMULSIE?
Overstappen op een compleet andere metaalbewerkings -
vloeistof: waarom zou u dat doen, als het bad net goed is 
afgesteld en de machines lekker draaien?

Het is misschien een boute uitspraak, maar koel-emulsie op olie gebaseerd is niet meer van deze tijd. Het is slecht voor 
het milieu en de gezondheid. Medewerkers kunnen er eczeem van aan hun handen krijgen en koel-emulsie baden oude 
stijl zijn gevoelig voor bacteriën en kunnen gaan rotten. Het schuimt en maakt de werkvloer spekglad… en ook niet 
onbelangrijk: deze traditionele smeer- en koel-emulsies kosten waarschijnlijk onderaan de streep teveel.

TOTAL FOLIA is een ultiem schone koel- en smeervloeistof zonder olie. Dus geen stank en geen dampen. Voor 
medewerkers geen gezondheidsklachten meer zoals eczeem en andere huidirritaties. TOTAL heeft de revolutie in 
metaal bewerkingsvloeistoffen enkele jaren geleden wereldwijd ingezet met de ontwikkeling van FOLIA. De enige die de 
reguliere koelmiddelen vervangt door duurzame, bio-synthetische polymeren.

TOTAL FOLIA

De revolutie in 
metaalbewerking

Bedrijven profiteren van een begeleid validatie-
traject voor één machine. Om te ervaren hoe 
het product werkt en een koel-emulsiebad 
vrijblijvend optimaal in te stellen. Deze fase is 
geheel op kosten van Total

Meer informatie?
Gokhan Tatci 
expert metaalbewerkingsvloeistoffen
06 46 22 65 59
gokhan.tatci@total.com

Maurits Ros 
expert metaalbewerkingsvloeistoffen
06 29 51 96 76
maurits.ros@total.com

TOTAL FOLIA is formaldehyde- en boorzuurvrij, geurvrij, geeft geen dampen 
af door het hoge koelvermogen en veroorzaakt geen dermatitis. Als bewijs 
van de gezondheidsvoordelen van FOLIA, draagt de verpakking geen labels 
voor gezondheidsrisico's.

FOLIA is de multifunctionele metaalbewerkingsvloeistof die geschikt is 
voor een hele reeks toepassingen, waaronder draaien, frezen, brootsen, 
tappen, boren, zagen en slijpen, in sectoren zoals de automobiel-, lucht- en 
ruimte vaart, bevestigingsmiddelen, farmaceutische en precisieonderdelen.

‘Eerst zien, dan geloven’, zult u denken. 
Dat kunnen we ons voorstellen. Daarom 
stellen we voor ‘try before you buy’. 
Geen kleine lettertjes, beloofd. Veel 
organisaties vinden overstappen een 
gedoe. Maar het is makkelijker en snel-
ler dan je denkt. Zeker met de hulp en 
tips van onze experts die u met plezier 
ondersteunen bij de transitie naar 100% 
schonere werkprocessen.

Benieuwd naar de mogelijkheden die 
TOTAL FOLIA voor uw bedrijf in petto 
heeft? Neem dan contact op met Gokhan 
of Maurits. Ze nemen graag de tijd voor 
u en stemmen de beste oplossing op uw 
bedrijfsvoering af.
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