
FOLIA    
Revolutionen inom 

metallbearbetning 



EN STOR AKTÖR  

Med vår produktion, försäljningskedja 

och kommersiell närvaro 

i mer än 150 länder, 

Vi levererar ett komplett sortiment av 
smörjmedel. 

SUPPORT 

Tack vare våra lokala tekniska avdelningar, 

har vi en hög servicenivå 

för att optimera dina underhållskostnader. 

5 
bra skäl 

att välja 

TOTAL  

REFERENSER 

& OEM 

TOTAL Lubricants samarbetar 

med tillverkare  för att skapa 

högteknologiska produkter 

för optimal prestanda 

och skydd 

INNOVATION 

& FORSKNING   

TOTAL investerar i 

bioteknik för att hitta 

dom bästa komponenterna 
för att uppnå högsta 

energieffektivitet 

genom formuleringar 

KVALITET OCH MILJÖ     

TOTAL Smörjmedel ISO 9001 certifiering är en 

garanti för ett långsiktigt åtagande med kvalitet. 
Från allra första design fasen, försöker vårt R&D-

lag utveckla produkter som minimerar 

toxicitetsrisker och miljöpåverkan. 



VÅRA SMÖRJMEDEL 

SKYDDAR MER ÄN  

BARA VERKTYGEN 

Hälsa, säkerhet och prestanda 

Med hjälp av avancerad teknik har vi marknadens första och enda metallbearbetningsvätska,  

som ersätter standardoljor med biologiska polymerer, 

FOLIA ger bästa möjliga prestanda för operatörerna och deras miljö. 

• Mindre farliga komponenter 

• Borfri teknik 

• Inga piktogram 

• Ingen lukt 

• Inga hudproblem 

• Inga rök 

• Inga oljiga maskiner / arbetsytor 

• Längre livslängd på verktygen 

• Längre drifttid 

• Lägre konsumtion 

• Ökad produktivitet 

FÖRNYBAR OCH REN  



FOLIA-sortimentet är en  

revolution inom metallbearbetning.  

Det är en biologisk och vattenbaserad 
vätska fri från mineraloljor och  

emulgeringsmedel. 

Med  hög smörjning och en utmärkt 
kylning.   

Det ger användaren en unik  produkt 
för flera metallbearbetning 

operationer. FÖRDELAR 

Skadar inte maskinens färg.     

Färre driftstopp.   

Bättre överblick över processen.   

Mindre skador på tätningar och komponenter av gummi 

PRODUKTION   

Högre produktionshastighet.      Utmärkt ytfinish. 

FOLIA klarar ett brett spektrum av applikationer: 

Metaller:             Järnfri och Icke-järnhaltiga 

Kapacitet:           Måttlig till svår bearbetning 

Vattenhårdhet:  Mycket mjuk - väldigt svårt 

VERKTYG   

Stor minskning av verktygskostnader 

Tillåter ökad belastningen 

och skärhastighet 

FOLIA     

Utmärkt smörjning och kylning 

Lång livslängd 

Kompatibel med gejderoljor 

Skummar inte 

Blandas inte med maskinoljor     

Ej giftig    

INDUSTRISHOPEN 


