GIDS

Chemicaliën voor de navolgende industrieën
Moeren schroeven draaidelen

spuitprocédé

Moeren schroeven draaidelen

dompelprocédé

Galvanische industrie

dompelprocédé

Metaalband ontvetting

spuit- en dompelprocédé

Alkalische fosfatering

spuit- en dompelprocédé

Zuur ontvettingen

dompelprocédé

Passiverings producten

spuit- en dompelprocédé

Ecoreiniger

Schoonmaakmiddel voor epoxy vloeren
Een zeer krachtig product voor het eenvoudig
reinigen van epoxy en geverfde vloeren.
• Verwijdert zeer snel vet en b
 andensporen
• Oplosmiddelvrij en reukloos
• Tast coating of verf niet aan
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlaktes e n
omgevingen
Verpakking:

blik van 30 liter (bestelnr. 40110)
drum van 200 liter
(bestelnr. 40110/C)
Verbruik:	± 8 m2 / 1 liter
Prijs:
€ 106,- 30 liter / € 479,- 100 liter

Refractometer
De refractometer is een belangrijk hulpmiddel om eenvoudig en snel de concentratie van
een wateroplosbare koelsmeerstof te meten. Dit kleine en ideale testapparaat met automatische temperatuurcompensatie is daarom een waardevol hulpmiddel ter voorkoming van
mogelijke storingen in het productieproces.
Gebruik: Eén tot twee druppels van de te meten vloeistof op het glasoppervlak van het
prisma aanbrengen en met de plasticdeksel bedekken. Door het ingebouwde oculair kan de
concentratie eenvoudig worden afgelezen. Het aflezen gebeurt door het scheidingsvlak
licht/donker op de schaal. Het meetbereik bedraagt 0-10% en maakt een meetnauwkeurigheid tot 0,1% mogelijk. Het glasoppervlak moet na iedere meting worden gereinigd.

Prijs:
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€ 275,- bestelnr. SYAT2371

Gibac® Chemie BV

www.gibac.nl

Gladsaxe 19 • 7327 JZ Apeldoorn

Tel. 055 54 31 946 • Fax 055 54 29 613 • E-mail: info@gibac.nl

REINIGINGSMACHINES

TYPE		 SHARK 50
Standaardbuitenmaten
mm
Korfafmetingen
mm
Laadgewicht
kg
Badinhoud
ltr
Type matr. in aanraking met vloeistof		
Draaien en kantelen		

De korf wordt vanaf de
oplegsteunen in de draairichting
van het apparaat geschoven.

Dompel-injectiesystemen

TYPE		 DOLPHIN A
				
Nuttige binnenmaten
mm
500 x 300 x 200
Laadgewicht
kg
20
Hoeveelheid benodigde vloeistof
ltr
ong. 130
Verwarmingscapaciteit
kW
2x2
Type matr. in aanraking met vloeistof		
RVS/Kunststof

De
geladen
korf
wordt
ondergedompeld
in
het
ultrasoonbad en dan gedraaid. De
slingerbeweging
kan
dan
aanvullend worden toegepast.

825 x 1900 x 1600
500 x 300 x 200
50
230/150
RVS/Kunststof
0˚/360˚

Het sproeien gebeurt met gesloten
dompelbadafdekking en tijdens
het schoonmaakproces verdaait de
korf
automatisch.
De
schoonmaakvloeistof
wordt
gescheiden opgevangen.

SHARK100
950 x 210 x 2000
670 x 480 x 455
80
475/300
RVS/Kunststof
0˚/360˚

De componenten kunnen optimaal
gedroogd worden met hete lucht
en tijdens dit proces kan de korf
gedraaid en gekanteld worden.

DOLPHIN K

Laden mogelijk door hijsen
600 x 430 x 300
50
ong. 250
2 x 4,5
RVS/Kunststof

Dompelontvettingsinstallatie

Het goed reinigen van de
producten door de complete
onderdompeling.

Het oscilleren geschiedt op
verschillende hoogtes en lengtes
tot een max. slag van 300 mm.

Het afvoeren van slib- en
filtratiestoffen gebeurt door het
wassen van de vloer.

Het effect van de ultrasone golven
is maximaal door de vericale
beweging van de dompelkorf.

De producten worden in de
bovenste stand verwisseld, waardoor ze droog vallen.
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SOLVENT CLEANING UNIT

Type V1

DE SNELSTE IN ZIJN KLASSE

Type V3

Type V5
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Rotimat 3U – R-Serie

De prijstopper voor water gebaseerde reiniging
Waterreiniger voor het reinigen van producten
met een hoogwaardige procestechniek in één
bad uitvoering.

Tunnel-installatie KDA

Flexibele reiniging in het productieproces

Bespreek uw wens met ons – met onze modules vinden wij ook een oplossing voor u.
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Maxiline
Maxiline is onze volledig automatische ultrasone lijnreiniger die aan de behoeften van de klant wordt
aangepast. Met de eenvoudige constructie biedt de machine de klant een oplossing met minimaal
onderhoud, die dag en nacht werkt.

Technische details
• Dubbelgeïsoleerde machine
• 100% Slijtvaste roestvrijstalen fabricage
• Deens ontwerp en fabricaat
• Siemens PLC-besturingspaneel
• Gereed voor filtratie en afzuigventilator
• Transductoren boven bodem van de tank geplaatst
• Overloop naar skimmertank
• In overeenstemming met EG-machinerichtlijn
• ISO9001: 2008

Gereed voor filtratie en afzuiging, met bodemkleppen in zowel de hoofdtank als skimmertank
voor het snel legen van de tanks.
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CL-serie is een tafelmodel met hoogwaardige verwarmingselementen
Standaard ultrsoonreiniger, varieert van 4 tot 25 liter en wordt vooral
gebruikt voor kleinere onderdelen als reductiemotoren, verstuivers,
lagers, enz. De machine wordt vaak gebruikt in werkplaatsen, laboratoria en klinieken.

CL-serie een ultrasone lijnreinigingssyteem
Dit is onze serie lijnmachines voor het doorlopend reinigen van componenten. Deze serie wordt geproduceerd op basis van de behoeften van
de klant, bijvoorbeeld met wassen, spoelen, pasiveren en drogen. De
machine is gebaseerd op de V-serie en varieert van 55 tot 125 liter.

Wassen
STAP 1

Spoelen
STAP 2

Passiveren en
Fosfateren
STAP 3

Drogen
STAP 4

Maxi-serie
Onze serie ultrasoonreinigers, speciaal ontwikkeld voor de industrie. De
standaardafmetingen varieert van 144 tot 500 liter. Deze machine kan
worden gebruikt voor 24/7 doorlopend reinigen in bijna alle omgevingen. Standaard met verhoogde transductoren, oppervlakteafschuiming
en skimmertank.

Maximatic
Deze machine is voor het reinigen van complexe componenten en is
gebaseerd op de Maxi-serie. De machine is uniek omdat deze ultrasoon
combineert met agitatie (schudden) om de onderdelen in de tank
zachtjes te bewegen voor aanzienlijk betere reinigingsresultaten.
Spoelen met overloop naar skimmertank - gebruikt voor de scheiding
van olie en andere onzuiverheden die aan de oppervlakte komen.

Transductoren 100mm boven bodem van de tank geplaatst - verlengen
de levensduur van reinigingsvloeistoffen doordat vuillagen op de
bodem kunnen neerslaan.
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Het efficiënte kringloop programma

Reinigen

s
Transport- en opslaan mogelijkheden
Transporteren

s
Opslaan
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Gibac

Recycling machine voor watermengbare koel-smeerstoffen en waterige ontvettingsmachines.

• Bedrijfskosten verminderen
• Stilstand voorkomen
• Duurzaam produceren
Gibac olieafscheider SEPI

Een waardig alternatief voor traditionele olieafscheiders. Alle soorten oppervlakteolie worden verwijderd.
Lonende investering
• Watermengbare koelsmeerstoffen en waterige
ontvettingsbaden worden gerecycleerd
• Geen verbruiksonderdelen als filterbanden of
-zakken meer nodig
• Apparaat is continu in bedrijf, ook tijdens de
productie, ongeacht de vervuilingsgraad van
het koelsmeermiddel.
Lagere bedrijfskosten
• Minder vervangen van koelsmeermiddel
• Minder afvoer van koelsmeermiddel
• Lagere aanschafkosten
• Minder stilstand door verlenging van standtijd
• Dus minder produktieverlies.
Olie fase

Beschrijving van het apparaat:
De vloeistofoppervlakte wordt door een actieve, zelfregulerende zuigeenheid, zonder lucht afgezogen.
De ingebouwde, elektrisch aangedreven en langzaam
lopende membraanpomp, pompt de vloeistof reinigend
door het systeem. Olievervuiling wordt zo niet neergeslagen wat tot een hoge olieafscheidingsgraad leidt. De afgescheiden olie wordt in een opvangbak verzameld. De
gereinigde vloeistof wordt weer in het bad of in de tank
teruggevoerd.

Toevoer
Terugloop

Debiet

Technische gegevens:
Afmetingen
ca. 280 x 215 x 460 mm
Leeggewicht
9,5 kilo
Tankinhoud
5,8 liter
Pompcapaciteit
15 liter/uur
Voltage
220 Volt
Materiaal:
Frame
Pompmembraan
Slangen

RVS
Viton/Teflon
Kunststof

Technische wijzigingen voorbehouden.
Type:
Bestelnr:

Sepi
ITSepi
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Heetwaterreinigingsapparaten
1000 SR

1000 SRE

1000 SRE-DH/DP

600 SR

Universele heetwater-reiniger onder lage druk
met reinigingsvlakken
voor machine- en onderdelenreiniging

Universele heetwater-reiniger onder lage
druk voor reiniging van
machines en grote
onderdelen (in combinatie met stat. bak)

Universele heetwater-reiniger onder lage druk
voor reiniging van machines en grote onderdelen
(in combinatie met stat.
bak)

Universele heetwater-reiniger onder lage druk
met reinigingsvlakken als
vervanging van penseelwastafels en voor gespreide reiniging

ca. 3 – 7,5 bar
1,0 – 1,8 l/min
95 °C in 60 sec
3P-N-PE/400V/50Hz
10 KW
60 liter
5 liter
n.v.t.
98 x 55 x 67 cm
n.v.t.
ca. 65 kg
30 µm
n.v.t.
<70 dBA

ca. 8 – 14 bar
1,8 – 2,4 l/min
95 °C in 60 sec
3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A
20 KW
60 liter
doseerpomp
n.v.t.
98 x 55 x 67 cm
n.v.t.
ca. 78 kg
n.v.t.
n.v.t.
<70 dBA

ca. 4,5 bar
1,0 l/min
90 °C in 60 sec
3P-N-PE/400V/50Hz
6 KW
30 liter
n.v.t.
25 Liter
76 x 60 x 116 cm
70 x 50 cm
ca. 60 kg
n.v.t.
100/30 µm
ca. 50 kg
<70 dBA

PH1000SRE-DP /
PH1000SRE-DH

PH600SR

Werkdruk		
ca. 3 – 7,5 bar
Sproei/waterdebiet
1,0 – 1,8 l/min
Bedrijfstemperatuur
95 °C in 60 sec
Stroomsoort		
3P-N-PE/400V/50Hz
Opgenomen verwarmingsvermogen
10 KW
Tankinhoud Koelwater
60 liter
Concentraat
5 liter
Bak
30 liter
Afmeting (LxBxH)
109 x 73 x 118 cm
Afmeting reinigingsrooster (LxB)
90 x 60 cm
Gewicht leeg		
ca. 100 kg
Waterrecycling		
Laadvermogen van de bakken
ca. 80 kg
Geluidsniveau
<70 dBA

Bestelnummer
PH1000SR
PH1000SRE
				
n.v.t. = niet van toepassing

Technische wijzigingen voorbehouden

Machines

Onderhoud

Reinigingschemicaliën
"Voor de beste reinigingsresultaten is de keuze van het juiste chemische
product van het grootste belang."
Geschikt voor het verwijderen van:
• Olie en vet
• Koudemiddelen
• Verf en lak
• Roet en hars
• Roest

GIBAC heeft altijd een grote voorraad van onze eigen, op maat gemaakte reinigingschemicaliën.
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Onderdelen

Pero wastafel voor kleine
onderdelen
• RVS-uitvoering
• Voor koudreinigers
• Vlampunt minimaal 55ºC.
Omschrijving:
Het dompelbad is gevuld met circa 75 liter
koolwaterstof. De te reinigen onderdelen
worden in de reinigingskorf gedompeld.
Verontreinigingen worden door circulatie van
het medium via de pompen losgeweekt en
verwijderd. Er mogen alleen reinigers met een
(vast) vlampunt van minstens 55ºC (AIII)
worden gebruikt.
Hardnekkige verontreinigingen kunnen na het
naar boven halen van de korf in het
uitdruiprek handmatig met de kwast worden
nabehandeld. Deze kringloop wordt hierbij
voortdurend gefilterd.

s Afbeelding met opties

1300

550
550

450

Korf
Pomp

Schakeltableau

Filter

900

Standmarkering

Afdruipstelling voor de korf

Borstelhouder

Slang voor de wasborstel
Deksel

Werkzijde

Inh. 75 ltr.

Filter
Afloop

Totaal afmetingen:
Korfmaten:
Maximaal laadgewicht
Totaalgewicht netto:
Tankinhoud:
Pompcapaciteit:
Elektra:
Uitvoering standaard:
Uitvoering optioneel:
Bestelnrj:

H 900 mm x B 1300 mm x D 550 mm
L 500 mm x B 400 mm x H 200 mm
50 kilo
85 kilo
ca. 75 liter
30 l/m
400 V, 50 Hz, 0.2 kW
blank RVS
groen RAL 6011 of lichtgrijs RAL 7035

PE010100
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Feol oliescheider
Deze olieskimmer is met zijn 25 mm brede polyurethaanband geschikt
voor draaibanken en werkgebieden met tanks tot ongeveer 2000 liter
emulsie.
Vermogen: 
1,5 liter per uur bij een maximum-temperatuur van 50°C.

Type:
Bandlengte:
Bestelnr:

Feol 200
200 mm
FE200

Feol 600
600 mm
FE600

Feol 1400
1400 mm
FE1400

Feol Maxi oliescheider
Deze olieskimmer is met zijn 80 mm brede kevlarband geschikt voor
grote centrale emulsietanks en voor reinigingsmachines. Deze olieskimmer kan worden ondergedompeld in vloeistoffen met temperaturen tot 100°C.
Vermogen:
10 - 15 liter per uur bij een maximum-temperatuur van 100°C.

Type:
Bandlengte:
Bestelnr:

feol maxi 400
400 mm
FE400m

feol maxi 800
800 mm
FE800m

feol maxi 1200
1200 mm
FE1200m

Gibac Olieskimmer 150
De olieskimmer is bedoeld om drijvende vreemdolie af te scheiden van het koelsmeermiddel (op
wateremulsiebasis). Verspaningsmachines zijn voorzien van een reservoir met koelsmeermiddel.
Door verontreinigingen (als vreemdolie) kan dit bederven en zijn goede werking verliezen. De op
het koelsmeermiddel drijvende vreemdolie hecht zich aan een vlakke band welke zich langzaam
door de vloeistof beweegt. Aandrijving van de band vindt plaats d.m.v. een elektromotor. De aangehechte vloeistof wordt van de band geschraapt en opgevangen in een opvangreservoir, waar
verdere scheiding van koelsmeermiddel en vreemdolie plaatsvindt.

Type:	GIBAC - 150
Bestelnr:
ME150
Prijs:
€ 688,-
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UMWELTTECHNIK

CLEAN TOWER

CT-150 Onderhoudswagen
voor koelsmeerstoffen

Mobiele installatie voor onderhoud en reiniging van koelsmeerstoffen
De koelsmeerstof (KSS) wordt normaal als concentraat geleverd en bij bedrijven met water gemengd. Daarbij vormen zich de fijnste oliedruppeltjes
die door een beschermlaag van emulgatormoleculen in deze fijne vorm wordt gestabiliseerd. Er zijn verschillende andere toevoegingen die bv. als
bescherming tegen corrosie dienen of de standtijd verlengen. Door aanraking met vreemde oliën, andere vloeistoffen, verontreinigingen, temperatuurschommelingen en zuurstoftekort neemt de levensduur van KSS versneld af. De standtijd neem aanzienlijk toe wanneer de verontreinigingen
regelmatig worden verwijderd. Zo hebben KSS in grote, centrale systemen met constant onderhoud en reininging vaak een standtijd van meerdere
jaren, terwijl bij individuele machines zonder onderhoud de standtijd zelden meer dan 6 weken bedraagt.

De onderhoudswagen voor koelsmeerstoffen Clean-Tower CT150 werkt volgens het principe
van druk-ontspanning-flotatie. Dat wil zeggen dat er niet alleen vreemde oliën en zwevende stoffen worden verwijderd, maar dat de KSS ook met zeer fijne luchtbelletjes extra wordt verrijkt

Technische gegevens
Reinigingskapaciteit:
Bedrijfstemperatuur, max:
PH-bereik:
Retourhoogte, max:
Lengte zuig-/retourslang:
Inh. werktank:
Inh. vuilwatertank:
Netaansluiting (2 phase):
Lengte voedingskabel:
Installatie afm. (L x Br x H):
Gewicht:
Bestelnummer:

150 t/m 300 ltr./uur
50 °C
6 / 11 pH
700 mm
3000 mm
60 l
60 l
230 V, 50 Hz.
5000 mm
57,5 x 50 x 130 cm
68 kg
HU1501000
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UMWELTTECHNIK

MISCEO MENGSYSTEMEN

Mengsysteem voor het elektrisch mengen
van watermengbare koelvloestoffen

Net als precieze machines en krachtige gereedschappen maken exacte
gemengde, stabiele en homogene koelsmeermiddelen tegenwoordig
deel uit van elke moderne en concurrerende productielijn, Dit kunt u
met Misceo bereiken. Uw koelsmeerstof geniet dan bovendien van een
langere standtijd is niet alleen kosten- en grondstofbesparend, maar
biedt ook een hoge bescherming voor mens en milieu. Geen overstromende machines meer dankzij elektronische tijd/volume-afsluiting.
Technische gegevens

Toepassingsgebied
De misceo is de professionele oplossing voor het mengen van watermengbare koelsmeerstoffen. Dankzij de unieke elektronica is de Misceo
snel, exact, mobiel en zeer betrouwbaar…. U bespaart dus tijd en geld.

Mengcapaciteit:
Mengverhouding in %:
Afmetingen (L x Br x H):
Motorvermogen:
Gewicht:
Bestelnummer:

600 tot 2000 ltr./uur
0,5-15% (stapsgewijs 0,1)
365 x 274 x 150 mm
65 W
8,5 kg
HU2001000

MIKRO-BELUCHTER
Door luchtinbreng wordt dankzij de microbeluchter
uw koelsmeerstof van de hoogste kwaliteit.
Met de eenvoudige montage en bediening van de
Mikro kan deze snel aan de behoeften van uw
koelsmeersof worden aangepast.
De Mikro kan door middel van de schakelklok op de
behoefte worden afgestemd. Met behulp van de
ronde keramiek beluchters floteren de fijnste luchtbelletjes door de koelsmeerstof. De koel-smeerstof
kan op die manier de verbruikte zuurstof weer verrijken.
Zo wordt de biobalans weer hersteld.
Als gevolg van de floterende luchtbelletjes worden
vreemde oliën en de kleinste zwevende deeltjes
naar de oppervlakte gebracht waarna de RAPIDolieskimmer ze daar weghaalt.
Op deze manier krijgt u een zeer productieve
koelsmeerstof waarmee tot 50% hogere snijsnelheden, tot 70% langere standtijd van uw gereedschappen en tot 60% langere levensduur van uw machine
mogelijk wordt. Een essentieel voordeel is de aanzienlijk verbeterde huidhygiëne.
U leeft gezonder

MIKRO 200
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MIKRO 200
Tankinhoud:
tot 300 l
Dompeldiepte:
tot 750 mm
PH-bereik:
55 °C
Aantal keramiek beluchters:
1 stuk
Lengte luchtslang:
3m
Hartafstand tussen keramiek beluchters:
n.v.t.
Gewicht:
2,4 kg
Apparatuur afm. (L x Br x H)
310 x 83 x 62 mm
Bestelnummer:
HU210100

MIKRO 300
tot 500 l
tot 1250 mm
55 °C
2 stuks
3m
1m
3 kg
310 x 83 x 62 mm
HU210200

MIKRO 1000
tot 1000 l
tot 1250 mm
55 °C
4 stuks
(2x) 3 m
(2x) 1m
4,7 kg
550 x 83 x 62 mm
HU210300

MIKRO 1000
MIKRO 300

Industriezuigers
• Zuigen van vloeistoffen -tot 200l/min.- gereinigd terugvoeren
• Bezinkbassins en olievaten ledigen
• Droge en natte spanen zuigen
• Reinigen van het machinepark
• 2 aandrijvingen mogelijk, draaistroom of druklucht
• Kosten besparen en machineproductiviteit verhogen
Type		
Motorvermogen
kW
Luchtdebiet vacuumpomp max.
m3/h
Onderdruk (tijdelijk)
mbar
Onderdruk (constant)
mbar
Zuigaansluiting Ø
mm
Reservoir
liter
Filteroppervlakte enveloppenfilter cm2
Afmeting (LxBxH)
mm
Gewicht ca.
kg
Spanning
Volt/50 Hz
Afzekerwaarde bij 400 Volt
A
Geluidsniveau (DIN 45635)
dB(A)

IS-56 Basis
5,5
520
440
280
100
80
5.000
1260 x 720 x 1560
191
400
32
69

IS-76 Basis
7,5
700
440
330
100
80
5.000

Bestelnummer:		

606005

606006

206
400
32
71

Industriële vloeistofspanenzuigers
Type 		
Aandrijfvermogen
kW
Luchtslagvolume max.
m3/u
Zuigkracht max.
mbar
Zuigaansluiting Ø
mm
Totale capaciteit reservoirs
liter
Gewicht ca.
kg
Spanning
Volt
Beveiliging (50 Hz)
Amp.
Persluchtverbruik/min.
m3/min/(6 bar)
Afmetingen zonder slang (lxbxh)
mm
Geluidsdruk vrij aanzuigend,
dB(A)
niet-reflecterend (DIN 45635)

FS-216 Stroom
3
340
330
50
190
130
400
16
1200 x 700 x 1320
73

FS/216 Lucht
perslucht
340
350
50
190
130
Persluchtaansl. 1/2”
Persluchtaansl. 1/2”
≥1,5

Bestelnummer:		

608000

608002

73

Productgroep
industriezuigers
Industriezuigers van Wieland Lufttechnik zijn
optimaal voor bedrijfsreiniging, voor machinereiniging droog en nat en voor
continuele afzuiging van productresten.
Voor gezondheidsgevaarlijke stoffen en voor
explosiegevaarlijk zuigmateriaal worden TÜV
goedgekeurde apparaten geleverd, geschikt
voor de stofklasses M en H respectievelijk
ATEX95.
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Vacuümreinigings- en afvoerinstallatie
serietype S

Machinereiniging

Busreiniging

Vacuümreiniging van containers voor het herbeladen

Transportbaanreiniging t.b.v.
reparatie

Draaikolk-vacuümpompen 22 kW, 30 kW en 37 kW.
Opstelling staionair met ondersteuningsframe en pijpleidingsysteem of
opbouw op een verrijdbaar frame.
1
1. aandrijfmotor
2. geluidsdemper
3.	geluidsdempende
behuizing
4.	veiligheids4
patronenfilter
3
5.	draaikolk5
vacuümpomp
2

Ontstoffingsinstallatie
voor explosief
kolenstof
Afzuigen van opstijgende
kolenstof bij het vullen van
kolenbunkers.

Hogesnelheidsontstoffing

Dakkiezel

BlowVac Conic 2100 Diesel
Grote hoeveelheden zuigen

Kraanbaanreiniging

BlowVac SL 8200 TG

BlowVac-zuiglader, opgebouwd op 2-tot 4-assige vrachtwagens en
VacTrailers, opgebouwd op aanhangers, zijn de betrouwbare partners
voor o.a. reinigingsondernemingen. Aandrijfvermogen tot 250 kW.
Zuigvermogen tot 60 t/h.
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GIETERIJVAC

• Het vacuüm verwijderen van gietresten uit gietvormen
en gietstukken
• Het afzuigen en verzamelen van zand
• Het transporteren van Quarzzand

Het vacuüm verwijderen van ontbindmiddel bij centrifugaal gieten

PAPERVAC

Hoogvermogen-vacuüm-reinigingssystemen

Stationaire zuigsystemen voor
grote productieinstallaties met
meerdere zuigaansluitingen

BAKERYVAC

Mobiele vacuümreinigers
volgens ATEX richtlijnen

Stofafzuiging direkt van de papierbaan

Voorkom grondstoffenallergie!

Reinigen van de bakkerij met
een stationaire installatie

Afzuigen van bakresten
met de hoogvermogen
industriezuiger IS 36
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De filter			
is een centrifuge met een hoog rendement dankzij de technologische innovatie van een “venturisysteem“.
Dit systeem verbetert de efficiëntie en zorgt voor een hoge filtercapaciteit van de door industriële bewerkingen ontstane olienevels.
De filter bestaat uit een omhulsel van twee delen voor het vereenvoudigen van onderhoudswerkzaamheden. Verder bestaat deze uit een rotorblad
van geperforeerde “venturiplaat” voor het versnellen van de te zuiveren nevels via een speciaal piramidevormig paneel waardoor het samensmeltingproces vermeerdert. Een elektrische motor stuurt een rotorblad met goed geproportioneerde aanzuigende delen aan. Deze veroorzaken een centrifugaal effect en voeren de na het samensmeltingproces tot druppels verworden nevels door de uitlaat. Op de aanzuigmond zit een zeef met verdeler
die de aangezogen nevels verspreidt en de in de aanzuiging meegesleepte vaste stoffen tegenhoudt. Aan de bovenste uitgang van de gezuiverde
lucht kan een geluiddemper en/of een glasvezelpatroon en/of een elektrostatische eindfase worden geïnstalleerd.
Extra toebehoren:

Elektrofilter frame

Kantelbaar frame

Pre-afvoer

Cycloon

Regelbaar frame

“Cleanmist”-filters
Met geluiddemper
Toepassing:
Mechanische industrie
Bakkersbedrijven
Petrochemische industrie
Kunststofindustrie
Diverse industriële processen
TECHNISCHE GEGEVENS		
TYPE		 TYPE
		
CM 300		CM 500
CM 1000
Debiet m3
300		
500
1000
Motor 3 ph 380/415 V 50-60 Hz.
0.55 Kw		 0.55 Kw
1,5 Kw
Diameter nevelingang Ø
100 mm		 150 mm
100 mm
Gemeten lawaai op 1,5 m
65 dBA		
65 dBA
74 dBA
Afmetingen: diameter x hoogte		 323x380		
450x410+210
Gewicht
Kg 15		
Kg 15
Kg 33
Glasvezelfilter 85% DOP (extra)				
l
Glasvezelfilter 99,9% DOP (extra)				
l
Elektrostatische filter EF7.000 (extra)				
l
Elektrostatische filter EF10.000 (extra)				
l
Cycloon (extra)					
Pre-afvoer (extra)					
BESTELNUMMER
CL300		
CL500
CL1000
l Leverbaar
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TYPE
CM 1400
1400
1,5 Kw
150 mm
74 dBA
450x410+210
Kg 33
l
l
l
l
l
l
CL1400

TYPE
CM 1800
1800
2,2 Kw
150 mm
76 dBA
450x485+210
Kg 38
l
l
l
l
l
l
CL1800

TYPE
CM 2300
2300
2,2 Kw
200 mm
76 dBA
450x485+210
Kg 38
l
l
l
l
l
l
CL2300

De CMC-serie van SEI is een hoogwaardige oplossing om olienevels, rook en stoom
te verwijderen die tijdens bewerkingsprocessen door gebruik van zuivere of
geëmulgeerde koelmiddelen worden gegenereerd. De luchtfilters uit de CMC-serie
zijn een combinatie van een INNOVATIEF zelfreinigend centrifugaalsysteem en een
serie mechanische filters met een groot filtratieoppervlak (deels regenereerbaar).
Geschikt voor: elimineren van olienevel, rook en stoom die tijdens algemene
bewerkingsprocessen gegenereerd worden.
(Eenspillige of meerspillige draaibanken, verticale of horizontale bewerkingscenters, slijpmachines, steekbanken, boormachines, transfermachines, E.D.M.-machines,
lasersystemen).

S-serie: voor algemene bewerkingsprocessen met kleine hoeveelheden stof.
K-serie: met geïntegreerde voorfilter, aanbevolen voor zware bewerkingen met
grote hoeveelheden stof en spanen of wanneer het aanzuigpunt dicht bij de spindel is.
Dankzij de extra filtermodule, de postfilter uit de P-serie kan er een rendement
van wel 99,98% (HEPA-filters, volgens DIN-normen 53438 - EN1822) worden bereikt.
Uitgaande restconcentratie 0,1 mg/m³.
CMC SERIES

CMC SERIES
SERIE
Filtersysteem Vermogen
		m³/u
CMC 400-S/K
Mechanisch
420
CMC 500-S/K
Mechanisch
550
CMC 1000-S/K
Mechanisch
1100
CMC 2000-S/K
Mechanisch
2000
CMC 3000-S/K
Mechanisch
2850

EMC SERIES

SERIE
Filtersysteem
		
EMC 500
Elektrostatisch
EMC 1000
Elektrostatisch
EMC 2000
Elektrostatisch
EMC 1501/2
Elektrostatisch
EMC 2501/2
Elektrostatisch

Vermogen
m³/u
500
1000
2000
1400
2400

kW
SERIE
Filtersysteem
Vermogen
		m³/u
CMC 500-SP/KP
Mechanisch
5000
CMC 1000-SP/KP Mechanisch
1000
CMC 2000-SP/KP Mechanisch
1900
CMC 3000-SP/KP Mechanisch
2700

0,37
0,37
0,55
1,1
2,2

kW
0,37
0,55
1,1
0,55
1,5

POST-FILTERS (Alternative)

E-serie

CA-serie
Nieuwe aanwinst die oplossingen met een hoog rendement, milieuvriendelijke
componenten en een zeer compact design combineert.
De EMC-serie is een elektrostatische filter die gebruik maakt van ons exclusieve
"ZELFREINIGENDE" centrifugaalsysteem van mechanisch voorbewerken. Dit wordt
gevolgd door een enkele of dubbele filterfase van elektrostatische cellen voor
maximaal filterrendement (99,99%).
De elektrostatische cellen kunnen geregenereerd worden waardoor de
onderhoudskosten afnemen.
UF SERIES

SERIE
Filtersysteem
		
UF.3M
Mechanisch
UF.3E
Elektrostatisch
UF.6M
Mechanisch
UF.6E
Elektrostatisch
UF.10M
Mechanisch
UF.10E
Elektrostatisch

Vermogen
m³/u
3000
3000
6000
6000
10.000
10.000

kW
2,2
2,2
4
4
5,5
5,5

kW
0,37
0,55
1,1
2,2

SERIE
Filtersysteem
		
E 500
Elektrostatisch
E 1000
Elektrostatisch
E 2000
Elektrostatisch
E 3000
Elektrostatisch

Vermogen
m³/u
500
1000
2000
3000

SERIE
Filtersysteem
		
CA 500
Actieve koolstoffen
CA 1000
Actieve koolstoffen
CA 2000
Actieve koolstoffen
CA 3000
Actieve koolstoffen

Vermogen
m³/u
500
1000
2000
3000

E-serie: De elektrostatische postfilter gebruikt een van de betrouwbaarste en
efficiëntste methodes voor het elimineren van micronevels en verbrandingsgassen
(vooral met het gebruik van zuiver koelmiddel). De elektrostatische cellen kunnen
geregenereerd worden waardoor de onderhoudskosten afnemen.
CA-serie: Postfilter voor actieve koolstoffen om stank en schadelijke dampen te
elimineren.
Filtratie-units met hoog rendement die door mechanische bewerkingen gegenereerde olienevel, gassen en dampen kunnen elimineren met behulp van zuivere of
geëmulgeerde koelmiddelen.
Deze units zijn ontworpen voor gebruik met grote gereedschapsmachines. Ze
worden op grote schaal ingezet bij de bouw van MINI-GECENTRALISEERDE
SYSTEMEN voor de verbinding van meerdere gereedschapsmachines op een rij,
terwijl ze toch nog steeds goed kunnen worden beheerd.
De UF-serie wordt gekenmerkt door een zeer nauwkeurige implementatie van de
structuur. De filterkamer met dubbele wand, de roestvrijstalen filtergeleiders en de
geluiddichte ventilatorkamer zijn slechts enkele eigenaardigheden van deze units.
Dankzij de uitstekende kwaliteit van de gebruikte filters is het resultaat een geavanceerde oplossing op het gebied van industriële filtratie.
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Versnipperen van metaal
In de praktijk zijn er drie goede redenen om
metaal te versnipperen. Om uw volume te
reduceren, transportklaar te maken en indien
nodig vervolgens te briketteren. WEIMAmachines kunnen alle lichtmetalen als
aluminium en magnesium, maar ook metalen
als koper en messing betrouwbaar
versnipperen. Het maakt niet uit welk
productieafval: lange profielen, blik, folie of
lange, vormeloze spaanders en klein ponsafval.
Het resultaat: korte spaanders van homogene
grootte die zich als los materiaal goed laten
opzuigen of verzamelen en waar indien nodig

vervolgens briketten van kunnen worden
gemaakt. Om daarna ruimtebesparend te
worden opgeslagen en later afgevoerd, of
versmolten gerecycleerd te worden.
Naast verschillende series voor het
versnipperen van metaal, biedt WEIMA
daarnaast als enige fabrikant ook nog eens een
combi-installatie aan. Deze verenigt beide
disciplines, versnipperen en briketteren, in een
enkele machine. Dit bespaart waardevolle
productieruimte en minimaliseert de kosten.

Versnipperen van kunststof
Het efficiënt kunnen versnipperen van
kunststoffen vereist een grondige kennis en
vooral ervaring. Vanwege de talrijke
verschillende materialen, vormen, formaten,
verontreinigingsgraden en doorvoercapaciteit,
kunnen
alleen
aan
de
specifieke
omstandigheden
speciaal
aangepaste
machines en configuraties het gewenste
resultaat bereiken.
Deze uitdaging is WEIMA op het lijf geschreven.
Met tal van modellen en ook verschillende
soorten
rotor,
rotorgeometrie
en

snijgereedschappen,
kunnen
diverse
kunststoffen als PE, PP, PVC, PS, PU en PET, maar
ook de meeste uiteenlopende thermoharders
en elastomeren vakkundig kleiner worden
gemaakt. Of grote holle delen, lange buizen en
profielen, massieve aanloopbrokken en ander
productieafval, petflessen, textielvezels, folies,
isolatiematerialen, vloerbedekkingen, kisten en
containers – voor elke toepassing heeft WEIMA
de optimale machine.

Versnipperen van papier en karton
Het toenemende milieubewustzijn vraagt om
innovatieve concepten voor de toekomst. De
substantiële
recycling
van
de
grondstoffenreserves „papier“ en „karton“ op
verschillende vlakken wordt steeds belangrijker
en ook het gebruik van oud papier in de
papier- en kartonindustrie zal steeds meer
toenemen in de komende jaren. Het gebruik
van WEIMA-machines voor het op
economische wijze versnipperen van papier en
karton, levert hiermee een belangrijke bijdrage
aan het ontzien van resources. En als gevolg
van de afname van het volume bespaart u ook
op uw kostbare magazijn- en productieruimte.
Of het nu kleine of grote hoeveelheden zijn, of

voor oud papier, oud karton, kartonnen kokers,
hele vellen papier of grote rollen papier of
ander afval bij de productie van papier,
documenten of drankverpakkingen gemaakt
van samengestelde materialen is, ook voor de
door u gewenste toepassingen heeft WEIMA de
optimaal geschikte machine in het programma.
Dankzij sterke, robuuste aandrijvingen en
speciaal voor papier- resp. kartonversnippering
ontworpen rotoren, kan zelfs moeilijk te
versnipperen materiaal verwerkt worden.

Versnipperen van hout
Niet alle houtspaanders zijn dezelfde. En om
homogene houtspaanders te vervaardigen, die
voor de steeds gewenste verdere toepassing
ook werkelijk geschikt zijn, moeten talrijke
factoren worden beschouwd.
Dit is waar WEIMA zich voor inzet. Samen met u
bepalen we welke voorwaarden uw materialen
vereisen en bouwen we een machine die op
maat aan uw behoeften is afgestemd. Het
maakt niet uit of u uw hout voor directe
energiewinning in stookinrichtingen of voor de
productie van briketten geschikt wilt maken, of
dat u grote of kleine hoeveelheden wilt
verwerken, wij zorgen ervoor dat uw hout als
waardevolle grondstof voor de productie van
energie beschikbaar wordt gesteld.
Door verschillende series en rotorvarianten, kan

20

al het houtafval, van bijvoorbeeld
timmerwerkplaatsen
of
-fabrieken,
houtzagerijen of de meubelindustrie, met
shredders van WEIMA verwerkt worden. Deze
omvatten naast pallets en kisten ook zaaghout,
fineerbladen, spaanplaten, houtvezelplaten,
multiplex maar ook schrijnwerkersproducten
zoals grote meubels, ramen, deuren en trappen,
evenals semiafgewerkte houten producten als
zeer lange planken, omlijstingen, roedes, platen
of gemengd houtafval.
WEIMA speelt hier een toonaangevende rol bij
met een jarenlange ervaring op het gebied van
shredders voor houtversnippering.

Briketteren van metaal
De kern bij het briketteren van metalen is de
volumereductie en de winning van waardevolle
secundaire grondstoffen. Het voordeel daarbij is
niet alleen de latere recycleerbaarheid van het
metaal, maar ook de mogelijke terugwinning
van dure koelmiddelen.
Met brikettenpersen van WEIMA kunnen alle in
de metaalbewerkende industrie voorkomende
metaalresten zoals aluminiumbestanddelen,
spanen of andere restanten aan verspaand of
poedervormig metaal tot zeer compacte
briketten geperst worden. Tijdens het
brikettenproces worden eventueel resterende
oliën en emulsies gescheiden en vervolgens

teruggevoerd in het koel- en smeercircuit.
Zodra er geen olie- of emulsieresten meer zijn,
kan het gebriketteerde materiaal weer als
grondstof worden terug-gevoerd en hoeft het
niet als (gevaarlijk) afval te worden afgevoerd.
Dit leidt tot aanzienlijk lagere kosten en is beter
voor het milieu. In tegenstelling tot los
materiaal bezinken briketten bij het versmelten.
Dit heeft een veel lagere brandsnelheid en
geeft minder slakvorming. Bovendien is het
risico van spontane verbranding van bepaalde
materialen zoals magnesium veel kleiner
waardoor de bedrijfsveiligheid aanzienlijk
toeneemt.

Brikettenpersen van WEIMA kunnen speciaal
worden ontworpen om aan de eisen voor
metaalverwerking te voldoen. Dankzij diverse
doorvoercapaciteiten en briketontwerpen zijn
er ook voor uw toepassingen geschikte
machines leverbaar. Als enige fabrikant heeft
WEIMA ook een Combi-installatie in het
assortiment, waarmee het metaal in een en
dezelfde installatie verkleind en gebriketteerd
kan worden. Dit bespaart waardevolle
productieruimte en minimaliseert de kosten.
Vraag hiernaar bij ons verkoopteam, we helpen
u graag op weg.

Gecontroleerde materiaaltoevoer

WTH - 600/1000

De combinatie van een enkelvoudige
versnipperaar type WLM 500 of WLM 1000 en
een perseenheid type TH-AL 500, 600 of
TH-AL 800 verwerkt de bij aluminiumbewerking voorkomende spanen tot briketten.
Het materiaal wordt met een rotor verkleind.
Langs een aanvoertransporteur wordt het
materiaal daarna direct in de perseenheid
ingegeven en tot briketten geperst. Bij de
natbewerking, eigen aan het verspanen,
worden de aan de spanen hechtende
koelsmeerstoffen, emulsies op basis van
mineraaloliën of op synthetische basis, hierbij
tot minder dan 5 gewichtsprocent van het
restvocht geperst en kunnen deze worden
hergebruikt.

21

Briketteren van hout
Hout is een waardevolle grondstof. In de vorm
van briketten is de calorische waarde ervan te
vergelijken met bruinkool. Of het nu om hard of
zacht massief hout, spaanplaat, triplexplaat,
multiplex, OSB of MDF in de vorm van
houtsnippers, houtkrullen, zaagsel of schuurstof
gaat; in timmerfabrieken, timmerwerkplaatsen,
houtzagerijen en schaverijen of de
meubelindustrie is er zeer veel houtafval. Met
de brikettenpersen van WEIMA kunt u uw
waardevolle afval tot compacte briketten
verwerken die vervolgens voor eigen gebruik
kostenbesparend kunnen worden omgezet in
warmte-energie of winstgevend verkocht
kunnen worden.
Kleine of grote hoeveelheden, een ding
hebben ze allebei gemeen: het relatief grote

volume. Dankzij het briketteren met
brikettenpersen van WEIMA wordt er een
volumevermindering tot 90% behaald. Dit leidt
tot een vereenvoudigde behandeling en een
aanzienlijke vermindering van de opslag- en
transportkosten. In vergelijking tot los stof is het
ontploffingsgevaar bij briketten een stuk
minder zodat de interne bedrijfsveiligheid
aanzienlijk beter is. Op grond van de hoge
dichtheid ervan zijn briketten uit WEIMA-persen
optimaal brandveilig.
Naargelang de hoeveelheid afval die u hebt,
WEIMA heeft ook voor uw doorvoer capaciteit
de juiste brikettenpers in het programma. U
kunt daarbij kiezen tussen verschillende
briketgroottes en hoekige of ronde vormen.

Briketteren van kunststof
Wat te doen met niet-recycleerbare kunststofspanen of geschuimde kunststoffen zoals
polystyreen, schuim, polyurethaanschuim en
soortgelijke materialen? Deze moeten meestal
tegen hoge kosten worden afgevoerd. In
briketvorm kunnen deze afvoerkosten
geminimaliseerd en alle behandelingen
vereenvoudigd worden.
Vooral bij schuimplastic heeft het grote volume
een belangrijke rol gespeeld. Dankzij het persen
tot zeer compacte briketten wordt het

afvalvolume in een verhouding van 30:1
samengeperst. Hierdoor worden de kosten
voor
waardevolle
opslagruimte
geminimaliseerd en dure transportkosten
bespaard.
Daar komt nog bij dat veel geschuimde
kunststoffen op grond van hun lage gewicht
onpraktisch zijn. Rondvliegende deeltjes zijn
storend en verontreinigen de productieruimte.
Door het briketteren wordt de interne
behandeling aanzienlijk vereenvoudigd.

Briketteren van papier/cellulose
Om uiteenlopende redenen zeer nuttig: het
briketteren van papier en cellulose. Terwijl het
briketteren van papier en pulpvezels vooral
bedoeld is voor de winning van secundaire
grondstoffen, worden briketten van papierstof
in de praktijk uitsluitend afgevoerd. Echter bij
versnipperd papiergeld, waardepapieren of
documenten gebeurt het briketteren uit
veiligheidsoverwegingen.

produceren van briketten met zeer hoge
dichtheid, profiteert u ook van een aanzienlijke
vermindering van het opslag- en
transportvolume, waardoor uw kosten
beduidend lager uitkomen. Wat vooral
belangrijk is bij het briketteren van
papierstoffen: de uitstoot van stof neemt
aanzienlijk af en het gevaar op ontploffingen
wordt ook minder.

Wat de reden ook is, van papier of pulp moet u
altijd proberen briketten te maken. En met de
brikettenpersen van WEIMA gebeurt dat in alle
gevallen op de juiste wijze. Door het

WEIMA
heeft
verschillende
series
brikettenpersen voor het vervaardigen van
hoogwaardige briketten.

Briketteren van biomassa
Te mooi om weg te gooien: stro, hooi,
miscanthus, restanten van peulvruchten,
katoen, vlas. Dit zijn allemaal waardevolle
grondstoffen voor de productie van
warmte-energie, als kostenbesparend eigen
gebruik of voor de winstgevende verkoop. In de
vorm van compacte briketten beschikken deze
herbruikbare afvalstoffen, vergeleken bij los
afval, over sterk verbeterde eigenschappen.
Dankzij het briketteren wordt uw materiaal zeer
goed samengeperst, beschikt het over
optimale brandeigenschappen en is de
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verbrandingswaarde aanzienlijk verhoogd.
Bovendien neemt het volume af met 90% en
vallen dus de opslag- en transportkosten
beduidend lager uit.
Het briketteren van biomassa‘s is door de
heterogene grootte van de grondstoffen niet
altijd eenvoudig. Dankzij het doordachte
ontwerp kunnen brikettenpersen van WEIMA
van zelfs de meeste uiteenlopende
deeltjesgrootten hoogwaardige briketten
produceren.

Uw afval verwerken tot briketten voor:

Lichtmetaal

Kunststof

Hout

Papier

Polystyreen

Compacte kracht!
De C-serie
Een robuust ontwerp, onderhoudsarme
techniek en neemt weinig plaats in. De juiste
oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven
die geen hogere doorvoercapaciteit dan 200 tot
400 kg/dag nodig hebben..

Meer capaciteit!
De TH-standaardserie
De ideale productieserie voor een doorvoer
vanaf 200 kg/dag. Speciaal ontworpen voor de
productie van hoogbestendige briketten. Er zijn
talrijke extra opties mogelijk, bv. oliekoeling
voor gebruik bij meervoudige bewerkingen.

Ingebouwde flexibiliteit!
De TH Vario/TH Vario plus-serie
De reeks die zich precies aan uw individuele
productieomstandigheden kan aanpassen.
Bijna elke speciaaloplossing is mogelijk: bv.
een duo-, trio- of quattro-uitvoering of
gescheiden plekken voor de spanenbak en
persunit. De hoogwaardige briketten zijn ideaal
om te marketen
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Productreeks voor de moderne metaalomvorming
Smeermiddelen voor
omvorming van plaatmetaal

Omvormingssmeermiddelen
voor buizen

Omvormingssmeermiddelen
voor draadtrekken en profielen

n Prelube en Hotmelt

n Smeermiddelen voor

n	Smeermiddelen voor draad-

	Producten die bij het walsen
opgebracht worden

buistrekken
Buistrek oliën en - pasta's 		
voor koper, aluminium en 		
staal

trekken en profileren
	Watermengbare en niet watermengbare producten voor solide materialen (rond en profiel)

n Smeermiddelen voor het

n	Polijst en corrosie bescher-

n Vervluchtigende stans- en
buigoliën
	Ponsen en buigen van
fijnmetaal met praktisch geen
residu

n Dieptrekoliën met een lage
tot hoge viscositeit
	Universeel inzetbaar voor staal,
gegalvaniseerd staal, aluminium
en
non-ferro metalen

n	Producten met speciale
goedkeuringen
	Omvormingssmeermiddelen
voor gemiddelde tot zeer zware
omvorming in de automotive
industrie

buigen van buizen
Voor buigen en verwijden van
buizen met vol- en semiautomatische machines

mingsolie
	Corrosie beschermingsvloeistoffen voor tussen- en eindconservering met uitstekende omvormings-eigenschappen

n Smeermiddelen voor
hogedruk toepassingen
Hoge druk vloeistoffen en 		
speciaal smeermiddelen

n Walsolie en walsolie

n	Smeermiddelen voor koudmassiefomvorming
	High performance producten
voor voorwaarts, achterwaarts
en zijwaarts vormen

concentraten
Producten voor profielwalsen,
pilgeren en buisvinnen

n Omvormingssmeermiddelen voor roestvrij staal
	Bij voorkeur inzetbaar bij
bewerking van roestvrij en zuur
bestendig staal

n	Watermengbare omvormingssmeermiddelen
	Uitstekende warmteafvoer van
de emulsie maakt het gebruik
van meer stappen persen
mogelijk

Efficiënte toepassingsoplossingen

Ontworpen om aan de wens van de klant te voldoen
Moderne omvormingssmeerstoffen zijn in de metaalindustrie onmisbare
hulpstoffen voor een betrouwbaar en economisch productieproces met
een hoog rendement.
Grondstof besparing en materiaalversteviging, optimale micro structuren
in de werkstukken en gereduceerde productietijden zullen spaanloze
metaalomvorming maken tot de technologie van de toekomst.
Industriâle toepassingen variâren van omvorming van plaatmetaal tot
buis- en draad trekken tot koude omvorming en massiefomvorming.
Oest metaalomvormingsproducten vervullen niet alleen het nodige
smeervermogen voor een uitstekende kwaliteit van de werkstukken en
lange standtijden van de gereedschappen maar ze voldoen ook aan de
eisen van het gehele productieproces, zonder enige beperking. Van het
basismateriaal tot aan het reinigen van de bewerkte eindproducten.
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Uw keuze voor Oest betekent productiviteit zonder dure stilstand.
Individueel en innovatief
Al meer dan 50 jaar zijn de Oest metaalomvormingssmeerstoffen gevestigd als begrip in de industrie.
De doorlopende werkzaamheden van onze specialisten, samen met de
complexe uitdagingen uit de praktijk, vormen de basis voor innovatieve
productontwikkelingen, die de zware en constant uitbreidende industrie
de baas blijven.

n Conventioneel koelsmeermiddel

1. Bewerkingskwaliteit

n Blaser-koelsmeermiddel

Beste bewerkingsresultaten
• Hoogste oppervlaktekwaliteit
• Constante kwaliteit van de onderdelen
• Verminderde nabewerkingstijd
• Minder afkeur

n Conventioneel koelsmeermiddel

2. Rendement

n Blaser-koelsmeermiddel

Lagere fabricagekosten
• Langere standtijd van gereedschappen
• Minder slijtage van gereedschappen
• Lagere gereedschapskosten
• Hogere beschikbaarheid van de machine

3. Productiviteit
n Conventioneel koelsmeermiddel

n Blaser-koelsmeermiddel

+
Meer geproduceerde onderdelen per tijdseenheid.
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Blasocut
Blasocut-producten zijn ideaal voor praktisch alle machinebewerkingen.
Blasocut is verkrijgbaar voor alle waterkwaliteiten, van zacht tot hard.

Frezen, draaien, boren

Prestaties:
• uitstekende prestaties voor verschillende toepassingen, met of zonder hogedruktoevoegingen
• uitstekende smeereigenschappen zorgen voor geringe wrijving waardoor snijrandvorming wordt voorkomen
• hoge oppervlaktekwaliteit en lang gereedschapleven
Veiligheid:
• uitstekende mensvriendelijkheid dankzij bio-concept
• zorgvuldig geselecteerde grondstoffen

Ruimen, draadtappen
en rollen

Afscheiding vreemde olie:
• 	Het emulgatorsysteem van Blasocut zorgt voor een uitstekende afscheiding van
vreemde olie. Hierdoor worden negatieve effecten van inemulgatie grotendeels
voorkomen.
Langdurige stabiliteit:
Dankzij de unieke formule gaat Blasocut extreem lang mee, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.
s Hoeveelheid/formaat

Gecombineerde
producten voor slijpen
en verspanen

Hardheid
Kiemen tellen
pH-waarde
s

Tijd

• Hardheidstabiel: geen ontzout water vereist
• Stabiele pH-waarden bij gebruik in de juiste concentratie
Het Blasocut bio-concept - sinds 35 jaar pionier in bacterie-vrije formules
Met de unieke formule van Blasocut is de opbouw mogelijk van een natuurlijke en
robuuste bacterieflora in de emulsie - zonder bijvoeging van bactericides. Dit bio-concept voorkomt ongecontroleerde bacteriegroei en garandeert een lange gebruiksduur.
Geen controlemaatregelen nodig.

26

Blasomill:
• chloorvrij
• hoog vermogen
• universeel in bewerking en materiaal
• kan voor machinesmering worden
gebruikt (zie gegevensblad)

Blasomill CSF:
• chloorvrij en zwavelvrij
• praktisch kleurloos
• zeer goede non-ferometaalverdraagzaamheid
• oxidatiestabiel
• fijnste spaanafname mogelijk

Universeel

Botschroeven

Balpenpunt

Langdraaiautomaat

Frezen, draaien, boren

Bewerkingscentrum

Langdraaiautomaat

Transfermachine

Klok

Blasomill DM:
• chloorvrij
• hoog vermogen bij zeer vast staal
• kleine diameter
Boren van diepe
gaten met 1-lippenboor

Frezen, draaien, boren

Blasomill HD CF:
• bescherming van het gereedschap bij
hoge verspaningskrachten
• goede bescherming tegen slijtage voor
geleidingsstrips
BTA-boren van diepe
gaten

Blasomill HD:
• efficiënte slijtbescherming voor
geleidingsstrips en vaste geleidingsbussen
• beschermt gereedschap bij hoge
verspaningsdruk

Vaste geleidingsbus

Ruimen

BTA-boren van diepe
gaten

Injector

Non-ferro metaal,
alle staalsoorten, INOX,
titaan
Vc > 80 m/min.

Aluminium, messing,
koper, nieuwzilver, koperlegeringen, goud, zilver Vc >
80 m/min.

Non-ferro metaal,
gelegeerd staal, INOX,
titaan, Inconel
Vc > 40 m/min.

Gelegerd staal, Titan,
Inconel
Vc > 20 m/min.
Voor processen die hoge
druk genereren

Gelegerd staal, Titan,
Inconel
Vc > 10 m/min.
Voor processen die zeer
hoge druk genereren
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Vascomill CSF:
• chloorvrij en zwavelvrij
• hoogste vlampunt
• geen rookontwikkeling
• reukloos
• beste huidvriendelijkheid
• praktisch kleurloos
• geringe stoom- en nevelvorming

Afwikkelfrezen

Hypoïdevertanding

Tandwielschrapen

Gebruiks- en edelstaal
Vc > 80 m/min.
Voor processen die zeer
hoge verspaningstemperaturen genereren

Tandwielsteken

Vascomill
• cloorvrij
• zeer hoog vlampunt
• geringe olieuitstoot (stoom/nevel/rook)
• zeer huidvriendelijk
• universele toevoeging van additieven voor
hoogste prestaties
• schuimarm, ook bij hogedrukbewerking
• zeer goed luchtafscheidingsgedrag
• goede sedimentatie van de kleindte
deeltjes

Langdraaiautomaat

Frezen, draaien, boren

Boren van diepe
1-lip-gaten

Botschroeven

Afwikkelfrezen

Tandimplantaten

Vascomill DM
• chloorvrij
• hoog vlampunt
• geringe olieuitstoot (stoom/nevel/rook)
• huidvriendelijk
Frezen, draaien, boren

Boren van diepe
gaten met 1-lippenboor

Injector

Vascomill HD
• e fficiënte slijtbescherming voor geleidingsstrips en vaste geleidingsbussen
• beschermt gereedschap tegen hoge verspaningsdruk
Vaste geleidingsbus
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BTA-boren van
diepe gaten

INOX, titaan,
gelegeerd staal
Vc > 60 m/min.
Voor processen die hoge
verspaningstemperaturen generen

Ruimen

Gelegeerd staal, INOX,
titaan, Inconel
Vc > 40 m/min.
Voor processen die hoge
druk generen

Gelegeerd staal, INOX,
titaan, Inconel
Vc > 10 m/min.
Voor processen die een
zeer hoge druk generen

Vasco 1000/5000
De producten uit de VAsco-serie zijn met water vermengbare, krachtige koelsmeerstoffen op basis
van esterol.

Frezen, draaien, boren

Prestaties
• Hoogste verspaningsvermogen
• Universeel: voor alle bewerkingen en materialen
• Geschikt voor alle materialen, in het bijzonder voor hard en taai staal en titaan
Veiligheid
• Goede mensvriendelijkheid
• Vasco-concentraten zijn biologisch afbreekbaar (CEC L-33-A-93)
• WGK 1
Afscheiding vreemde olie
• Vasco scheidt op doeltreffende wijze vreemde olie af

Ruimen, draadtappen
en rollen

Snijvermogen
Dankzij de bijzondere eigenschappen van ester zorgen Vasco-koelsmeermiddelen voor een uitstekend snijvermogen en een uitstekende snijwaarde bij het verspanen. Met Vasco bieden wij u
bewezen koelsmeerstoffen op esterolbasis.
Minerale olie non-polaire moleculen:

Esterol polaire moleculen:

Ter vergelijking de basiseigenschappen:
De prestaties van Vasco berusten op de natuurlijke structuur van zijn oliemoleculen. In tegenstelling tot minerale oliën worden deze moleculen gepolariseerd en plakken aan het werkstukoppervlak vast als kleine magneten. Hierdoor ontstaat een compacte, krachtige smeerfilm die in contact
met werkstuk en gereedschap beslissende voordelen biedt, bijvoorbeeld de duidelijk betere weerstand tegen hoge druk.
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B-Cool
De B-cool producten zijn mineraalhoudende of volsynthetische smeermiddelen voor de meest
verschillende toepassingen. Dankzij het hoge snijvermogen en de langdurige
stabiliteit zijn ze in het bijzonder geschikt voor het gebruik in centrale installaties.

Frezen, draaien, boren

Prestaties:
• hoogste verspaningsvermogen
• 	ideaal voor de bewerking van harde en/of taaie materialen zoals titaan, aluminium en gelegeerd staal
•	de hoogwaardige en modernste grondstoffen garanderen betrouwbaarheid in de
productie
Veiligheid:
• goede mensvriendelijkheid

Ruimen, draadtappen
en rollen

Stabiliteit:
B-Cool smeermiddelen garanderen een langdurige stabiliteit in centrale installaties.
• hardheidstabiel: geen volledig ontzout water vereist
• stabiele pH-waarden bij gebruik in de juiste concentratie
Afscheiding vreemde olie:
• Goed afscheiden van vreemde olie

Gecombineerde
producten voor slijpen
en verspanen
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Economisch
B-Cool producten worden veelal gebruikt voor de bewerking van onderdelen in de luchtvaart- en
automobielindustrie. B-Cool producten voldoen aan alle eisen op het gebied van prestaties, reinheid (goed afvoergedrag=schone machines), laag verbruik (minder vaak bijvullen) en uitstekende
stabiliteit.

Sproeiprocedé

In meerdere kamers
Ontvetten van staal en RVS

Curatech TA 258 en TN 420
(2 komponentenreiniging)
		
		
Ontvetten voor plasma-nitrering
Curatech SP 328
		
		
In enkelvoudige kamer
Ontvetten van staal en RVS
Curatech SP 329
		
		
Curatech SP 337
		
		

TA 258 Vloeibaar, hoog alkalische opbouw toe te passen bij een
concentratie van 3 tot 5%.
TN 420 Reinigingssensibilisator toe te passen concentratie; 0,3 - 0,5%
Behandelingstijd 4 tot 8 min • Temperatuur vanaf 50 °C tot 70 °C
Vloeibaar neutraal reinigingsmiddel met corrosiebescherming.
Concentratie van 2 to 5% • Behandelingtijd 3 tot 5 min.
Temperatuur vanaf 40 °C tot 70 °C
Vloeibaar, neutraal, zoutvrij reinigingsmiddel met corrosiebescherming.
Concentratie van 2 tot 5% • Behandelingstijd 3 tot 5 min.
Temperatuur van 20 °C to 50 °C
Vloeibaar verminderde alkalische, silicaat vrije reinigingsmiddel met
corrosiebescherming • Concentratie van 4 tot 6%
Behandelingstijd 4 tot 8 min. • Temperatuur van 60 °C tot 70 °C

Dompelprocedé

In meerdere kamers met olieafscheider
Ontvetten van staal en RVS
Curatech TA 252 en TN 420
(demulgerend)
(2 komponentenreiniging)
		
		
Ontvetten van messing, aluminium
Curatech TA 247 en TN 420
en brons (demulgerend)
(2 komponentenreiniging)
		
		

TA 252 Vloeibaar, hoog alkalische opbouw toe te passen bij een
concentratie van 5 tot 10%.
TN 420 Reinigingssensibilisator toe te passen concentratie; 0,5 - 1%
Behandelingstijd 5 tot 10 min • Temperatuur vanaf 40 °C tot 60 °C
TA 247 Vloeibaar, neutrale opbouw toe te passen bij een
concentratie van 5 tot 10%.
TN 420 Reinigingssensibilisator toe te passen concentratie; 0,5 - 1%
Behandelingstijd 5 tot 10 min • Temperatuur vanaf 40 °C tot 60 °C

Hoge druk sproeiprocedé

Ontvetten, fosfateren en passiveren
Curaphos 306
		
		
		

Vloeibaar ijzer fosfateringsmiddel met geïntegreerde
ontvettingskomponenten toe te passn concentratie 1,5 tot 2%
pH instelling dmv een pH gestuurde doseerpomp met een
konstant pH waarde tussen 3,8 tot 4,6 • Temperatuur vanaf 60 °C tot 80 °C

Dompelprocedé

Ontvetten, fosfateren en passiveren

Curatech TA 258 en TN 420
(2 komponentenreiniging)
		
		
Curatech PA 266
		
		
		

TA 258 Vloeibaar, hoog alkalische opbouw toe te passen bij een
concentratie van 5 tot 10%.
TN 420 Reinigingssensibilisator toe te passen concentratie; 0,5 - 1%
Behandelingstijd 5 tot 10 min • Temperatuur vanaf 40 °C tot 60 °C
Vloeibaar, niet schuimende passiveringbij het inzetten van de laatste
spoeling. Het produkt veroorzaakt bijna geen verhoging van de
geleidbaarheid • Concentratie van 1 tot 3%
Temperatuur vanaf 20 °C tot 60 °C
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Blasolube 391

Smeervetspray met mos2
Het smeervet in de praktische spuitbus smeert en beschermt tegelijkertijd
tegen corrosie.
Dankzij het goede indringingsvermogen en egale hechting op de in te smeren
plaatsen is de BLASOLUBE smeervetspray geschikt voor langdurige smering
bij de montage van afzonderlijke machine-onderdelen, apparaten, schroefverbindingen, kettingaandrijvingen en voor zowel beweegbare als glijdende
delen. Ook moeilijk te bereiken plaatsen kunnen met het bijgeleverde slangetje
schoon en probleemloos worden besproeid.

Verpakking:
doos
Inhoud:	12 spuitbussen à 500 ml
Kleur:
grijs
Prijs:
1 doos, inh. 12 Bussen: € 289,80
Bestelnr.
BL00391-01-0500
Ook leverbaar in 22 kg bussen

Blasol 127

Corrosiebeschermingsspray
De betrouwbare corrosiebeschermer voor de behandeling van gereedschappen, modellen, inrichtingen, blanke metaaloppervlakken en machines voor opslag onder afdak.
BLASOL 127 door dompelen, met de verstuiver of de handige spuitbus opbrengen.
Vormt na het verdampen van het oplosmiddel op het metaaloppervlak een droge, kleurloze
beschermingslaag die waterverdringend en vochtafstotend werkt. Ook vingerafdrukken (handzweet) worden geneutraliseerd.

Verpakking:
blik / vat
Inhoud:	22 kg blik / 160 kg vat
Kleur:
naturel
Prijs:
22 Kg: € 185,85
Bestelnr.
BL00127-02-0022
160 Kg vat: € 1298,85
Bestelnr.
BL00127-02-00160

Blasol 135

Langdurige corrosiebeschermingsspray
BLASOL 135 vormt een plastisch vervormbare, olieachtige en uiterst werkzame laag, die
onderdelen, machines en apparaten binnens- en buitenshuis langdurige bescherming biedt
tegen roest. Tevens waarborgt BLASOL 135 een lang-durige conservering bij opslag en overzees
transport. BLASOL 135 met de kwast, dompel of vernevelend op het product aanbrengen, zodat
het niet alleen een langdurige corrosiebescherming biedt, maar ook de roestvorming
stopt.

Verpakking:
doos / blik / vat
Inhoud:	12 spuitbussen à 500 ml / 25 kg blik / 170 kg vat
Kleur:
goudkleurig
Prijs:
1 doos, inh. 12 Bussen: € 290,85 bestelnr. BL21351
25 Kg blik: € 387,45 bestelnr. BL00135-02-0025
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Vascomill 42

Plantaardige metaalbewerkingsolie
Geschikt voor alle metaalverspaning in de massaproductie en op het gebied van montage, bijv. bij
het frezen, draaien, boren, ruimen, tappen, enz. Ook te gebruiken bij gietijzer, titaan, diverse staalsoorten en non-ferroproducten.
• Verhoging standtijd gereedschappen
•M
 inder bijproducten door het basisgebruik van plantaardige stoffen
• Verbetering van het te bewerken oppervlak
•N
 iet vermengbaar met water
•H
 oge snijdprestatie

Verpakking:
Inhoud:
Kleur:
Prijs:
Bestelnr:

doos
12 spuitbussen à 400 ml
lichtbruin
1 doos, inh. 12 Bussen: € 170,16
BL2900-01-0400

Blasol 128

Waterverdringingsvloeistof
BLASOL waterverdringingsvloeistof bevrijdt emulsiebevochtigde metalen werkstukken van waterige koelsmeerstoffen. Dit voorkomt het meeslepen van water in de volgende wasbaden en gaat condensvorming tegen bij opslag van werkstukken. Tegelijkertijd vormt zich op
het werkstuk een droge, niet kleverige en dunne conserveringslaag, die een zeer werkzame corrosiebescherming biedt voor korte tijd. BLASOL waterverdunningsvloeistof wordt in een dompel- en
sproeisysteem maar ook met een kwast gebruikt. Dankzij het hogere vlampunt van 60 graden
Celsius (in gesloten systeem) wordt het brandgevaar sterk
gereduceerd.

Prijs:

22 kg blik: € 178,50 bestelnr. BL00128-02-0022

Leibaanoliën

Met meervoudige eigenschappen
Voordelen:
•U
 itmuntende antikleef- en antislipeigenschappen.
•Z
 eer effectieve antislijtage toevoegingen.
•G
 oede worm- en tandwielkastsmeerolie “mild EP”.
• Goede algemene machinesmeerolie.
• Goed waterafscheidend vermogen.
• Goede separatie van emulsies.
•M
 et roestwerende eigenschappen.
•B
 evat antioxidatie additieven.
Hoogwaardige leibaanoliën
Blaser 68 zijn minerale oliën die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de smering van leibanen van
metaalbewerkingsmachines waar het “stick-slip” verschijnsel wordt tegengegaan. Dankzij de
goede hechting aan metaal wordt weglekken verhinderd. Verder beschikken ze over uitstekende
antislijtage-, EP- en antiroest-eigenschappen.
Toepassing:
De verschillende onderdelen van
metaalbewerkingsmachines:
leibanen, tandwielkasten, hydraulieken
en centrale smering.

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

drum
50 kg
op aanvraag
BL743-02-050

vat
180 kg
op aanvraag
BL743-02-180
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Foodtec SAS 100

Speciale oliesmering voor de voedingsindustrie
• Oplosmiddelvrij en goedgekeurd volgens FDA
• Glij- en scheidingsmiddel, siliconenvrij
• Smeert zonder vet
• Transparant, trekt geen vuil aan
• Beschermt tegen corrosie
• Impregnerende eigenschappen
• Siliconenvrij
Verpakking:
doos
Inhoud:
12 spuitbussen à 500 ml
Kleur:
transparant, wit
Prijs:	1 doos, inh. 12 Bussen: € 295,bestelnr. BL681-01-0500

SH/SC oliën

Voor de levensmiddelen-, voedings- en farmaceutische industrie
Goedgekeurd volgens FDA nr 21 CFR 178.3570
Toepassing:
voor het afvullen van transfer-, afvul- en verpakkingsmachines, bij bv. hydraulische aandrijvingen, tandwielkasten, luchtblaas- en pneumatische apparatuur, transport- en kettingaandrijvingen.
Beschrijving voor oliën:
• vrij van mineraalolie
• neutrale reuk en smaak
• vrij van esters
• bestand tegen zwarebelasting
• beschermt tegen corrosie
• hoge slijtweerstand

Inhoud:
Blikken van 5 en 25 liter en een vat van
200 liter.
Beschrijving voor vetten en pasta's:
• vrij van mineraalolie
• goede afdichting bij metalen o.a. flenzen
• neutrale reuk en smaak
• bestand tegen tegen hoge druk

<Jetmix> Emulsiemengapparaten
Water

		
Jetmix

Jetmix

		
Muurmontage

Vatmontage

MiniJetmix

		
Art. 9276

Art. 9275

Art. 9264

0,5% - ca. 25%

0,5% - ca. 25%

1% - ca. 25%

Benodigde waterdruk
dynamisch

2 - 6 bar

2 - 6 bar

2 - 6 bar

Vermogen bij
6 bar druk

1800 l/h

1800 l/h

960 l/h

Aansluiting

G 3/4”

G 3/4”

G 1/2”

Gewicht

7.6 Kg

8.4 Kg

2.7 Kg

Materiaal

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Bestelnr.

BL 9276

BL 9275

19264

€ 1642,20

€ 1841,70

€ 942,90

Concentratiebereik

PRIJS
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GLIS-Setral-SQ
Ontroestingsproduct
•
•
•
•
•

Synthetisch en snel, een duurzaam werkende roestoplosser
Enorm doordringvermogen
Reageert moeiteloos en vlug
Smeert en beschermt tegen corrosie
Biologisch afbreekbaar

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 Bussen: € 229,SE521-4015

MI-Setral-9M

Vetsmering voor hoge temperaturen
• Smeer- en montagepasta voor hoge temperaturen
• Verhindert vastbranden en -roesten
•	Reduceert wrijving, slijtage en beschermt tegen passingroest
• Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +1180°C

Kleur:
Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

zilver
doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 Spuitbussen: € 338,SE502-4015 (15 bussen) spray

PRO-Setral-ACS

Synthetische was voor bescherming van gepolijste oppervlakken
PRO-Setral-ACS
Synthetische was voor korte- en lange termijnbehoud van m
 atrijzen en hooggepolijste
oppervlakken. Zeer vluchtig. Aan te brengen z onder voorafgaande reiniging.

Kleur:
Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

groen
doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 Bussen: € 240,61252
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MULTI SILI-Setral
Oliesmering

•G
 lij- en scheidingsmiddel op siliconenbasis
• Smeert zonder vet
• Transparant, niet vuilaantrekkend
• Beschermt tegen corrosie
• Impregnerende eigenschappen

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 Bussen: € 209,SE512-4015

FLUID-Setral SHT 260 MT
Kettingolie

• Synthetisch hoogtemperatuursmeermiddel
• Temperatuur stabiel tot ± 270 ºC
• Grote weerstand tegen slijtage
• Hechtadditieven voorkomen wegslingeren
• 	Chemisch stabiel en resistent tegen verouderen, ook
bij agressieve omgevingen

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

36

doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 Bussen: € 262,SE5043-4001

SYN-Setral-HSP/N

Vetsmering voor rollagers met hoge snelheden

Gebruik: Bij rol- en glijlagers in de machinebouw o.a. hoogtoerentalspillen, draadspillen
en kogelomloopspillen met hoge belasting, als
ook de flanken van rechte en spiraal- vertande
tandwielen (o.a. in universele freeskoppen).

• Bestand tegen corrosie en veroudering.
• L ange tussentijd voor het opnieuw smeren.
•Z
 eer geringe aanloopweerstand, wanneer
lagers in koude toestand.
• Goede bescherming tegen corrosie.
• Verlaging van weerstand en slijtage.
• Extreem hoge DN-factor. (1.750.000)
• Goede aanhechtingskwaliteit.
• Zeer lange levensduur.

Prijs:

10 tubes à 400 gram € 287,1 Blik, inh. 1 Kg vet € 71,Bestelnr: 	SE0348-4002 voor 10 tubes à 400
gram
SE0348-0001 voor 1 kg blik

SYN-Setral-INT/300

Vet voor levenslange smering van matrijzen
• S peciaal vet voor levenslange smering van thermische en mechanisch belaste matrijzen.
• Temperatuur tot + 300 ºC en 300.000 shots.
•O
 ok bij agressieve dampen blijft smeerlaag stabiel.
•O
 ptimale resultaten bij de productie van transparante, witte en zwarte kunststofonderdelen.
• Voorkomen van roestvorming binnenin de matrijs.
•G
 een vetoverbrenging via de uitstokers op de kunststofproducten.
• Droogdraaien met smering mogelijk.

Setral K 300 Plus
Zelfde toepassing als SYN-Setral-INT/300, echter bij temperaturen >
+300 ºC, b.v. bij matrijzen, die zeer heet moeten worden.
Verpakking:
Inhoud:
Bestelnummer:

blik
500 g
SE63002

blik
1 kg
SE63001
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CLEAN-Setral-AN/U

vloeibaar reinigingsproduct
Speciale reiniger, zeer vluchtig, ontvet en reinigt gietvormen en gereedschapselementen, laat geen
resten achter. Verwijdert olie, vet, hars, was, vuil, kunststofresten condensaten en dunne lagen verfresten.
• Oplosmiddel

- reiniger voor de industrie, werkplaats en voor huishoudelijk gebruik
• Reinigt snel en intensief
• Verdampt zonder residuen achter te laten
• Zuinig in gebruik
• Vrij van KWS en CFK

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:

doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 bussen: € 199,SE534-4015

CLEAN-Setral-SR

Schuimreinigingsproduct
•U
 niversele reiniger voor glas, kunststof, machines en textiel
• Reinigt moeiteloos en snel
• Verwijdert hardnekkig vuil
•B
 evat geen schadelijke stoffen voor kunststof, lak en kunstleer
• Ideale vervanging voor waterreiniging

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:
Bestelnr:
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doos
15 spuitbussen à 400 ml
1 doos, inh. 15 Bussen: € 220,SE531-4015

Antivries Extra

Te gebruiken als koelvloeistof voor spindels
• Geconcentreerde antivriesformule
• Voorkomt vriesschade
• Beschermingshoudbaarheid 3 jaar
• Hoge bescherming tegen corrosie
• Bevat Glysantin G48 van BASF
• Vrij van nitriet, amine en fosfaat

Inhoud
12 flessen van 1 liter
Blik van 5 liter
Blik van 20 liter

Bestelnr.
DH751715
DH751714
DH751713

	

MI-Setral-CA/C2-180
Vet voor hoge prestaties

Speciaal bestendig vet met hoge slijtvaste en roestbestendige eigenschappen
Toepassing:
Zwaarbelaste geleide- en wentellagers onder ongunstige
omgevingsinvloeden zoals vochtigheid, logen, zuren.
In glanspersen, walsen, bouwwerktuigen, pompen, d
 rogers,
wasmachines, mijnbouw en scheepvaart.
Eigenschappen: 
• Uitstekende corrosiebescherming
• Zeer vloeistofbestendig
• Zeer goede slijtweerstand
• Walkstabiel
• Stukken beter dan gebruikelijke bariumcomplexvetten
• Milieuvriendelijke basis van calciumcomplex
• Hoog afdichtings- en hechteffect

Inhoud
10 Blikken van 1 kg
Emmer 5 kg
Blik 25 kg
Vat 180 kg

Verpakking:
Inhoud:
Bestelnr:

Bestelnr.
SE332-0001
SE332-0005
SE332-0025
SE332-0180

Prijs	
€ 186,op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

doos
24 doseerpompen à 100 gr
SE332-0024
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Hydraulische oliën

Nuto hydraulische antislijtage oliën
Nuto is een minerale hydraulische olie met een goede bescherming tegen slijtage. Deze heeft een
uitstekende filtreerbaarheid, zelfs als er een kleine hoeveelheid water in de olie is gekomen, een
geringe schuimneiging en een goed waterafscheidend vermogen.

Voordelen:
• Uitstekende bescherming tegen slijtage.
• Snelle ontluchting en waterafscheiding.
• Goede filtreerbaarheid.
• In verschillende viscositeiten te leveren.

Toepassing:
•B
 rede waaier van hydraulische systemen: persen, hijskranen, metaalbewerkingsmachines,
graafmachines, hefinstallaties, enz.
• Bepaalde schroefcompressoren.
• Tandwielen onderworpen aan matige tot
zware belastingen.
• Weinig wisselende temperaturen.
Voor sterke temperatuurswisselingen wordt de voorkeur
gegeven aan Univis N en in extreme gevallen aan Univis J.

Verpakking:
blik
Inhoud:	20 ltr.
Prijs:
op aanvraag

vat
208 Ltr.
op aanvraag

Productnaam:
Bestelnummer:

nuto h 32
DH702003

nuto h 32
DH702001

Productnaam:
Bestelnummer:

nuto h 46
DH702103

nuto h 46
DH702101

Productnaam:
Bestelnummer:

nuto h 68
DH702203

nuto h 68
DH70683

Spindeloliën

Velocite hoogwaardige spindeloliën

Voordelen:
• Lange levensduur van de olie.
• Minimale energieverliezen door geringe wrijving.
• Zeer gelijkmatige loop van de spindels.
• Hoge oxidatiestabiliteit.
• Goede bescherming tegen slijtage.
• Goede bescherming tegen roestvorming.
• Goede weerstand tegen
schuimvorming.
• Lichte kleur.

Mobil Velocite Oil No. 6 wordt vervaardigd van
zeer stabiele basis-oliën waarvan de oxidatiestabiliteit door additieven is v erhoogd.
Bovendien zijn additieven toegevoegd om
roest- en schuimvorming tegen te gaan.
Toepassing:
Mobil Velocite Oil No. 6 wordt toegepast in
lagers van textielspindels, in gereedschapswerktuigen, traploze variatoren en in lagers
met nauwe en zeer nauwe passingen.

Verpakking:
blik
Inhoud:	20 ltr.
Prijs:
op aanvraag

vat
208 Ltr.
op aanvraag

Productnaam:
Bestelnummer:

velocite no. 6
DH638803

Velocite no. 6
DH638801

Productnaam:
Bestelnummer:

velocite no. 10
DH638703

Velocite no.10
DH638701

Leibaanoliën

Vactra leibaanoliën met m
 eervoudige eigenschappen
Vactra is een minerale olie die hoofdzakelijk bestemd is voor de smering van leibanen
van metaalbewerkingsmachines waarbij het “stick-slip” verschijnsel wordt tegengegaan. Dankzij de
goede hechting aan metaal wordt weglekken verhinderd. Verder beschikt Vactra over uitstekende
antislijtage-, EP- en antiroesteigenschappen.
Toepassing:
De verschillende onderdelen van metaalbewerkingsmachines: leibanen, tandwielkasten,
hydraulieken en centrale smering.

Voordelen:
• Uitmuntende anti-stick-slip eigenschappen.
• Zeer effectieve anti-slijtage toevoegingen.
• Goede worm- en tandwielkastsmeerolie “mild
EP”.
• Goede algemene machine-smeerolie.
• Goed waterafscheidend vermogen.
• Goede separatie van emulsies.
• Bezit roestwerende eigenschappen.
• Bevat anti-oxidatie additieven.
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ISO Viscositeitsgraad
Vactra No. 1: 32
Vactra No. 2: 68
Vactra No. 4: 220

Verpakking:
Inhoud:
Prijs:

blik
20 ltr.
op aanvraag

vat
200 ltr.
op aanvraag

Productnaam:
Bestelnummer:

vactra no. 1
DH756123

DH756121

Productnaam:
Bestelnummer:

vactra no. 2
DH756103

DH756111

Productnaam:
Bestelnummer:

vactra no. 4
DH756203

DH756201

High Strength

Epoxyharsmortel ideaal voor bevestiging van fundatiebouten van machines
Veelzijdige epoxyhars vulspecie met sterk aanhechtingsvermogen en grote trekvastheid
Uitstekend aanhechtingsvermogen en hoge treksterkte. Deze 100% epoxyharsmortel
is uitstekend geschikt voor het bevestigen van stalen producten in betonvloeren, o.a. fundatiebouten voor metaalbewerkingsmachines, kunststofmachines, houtbewerkingsmachines,
machines voor de voedingsindustrie, drukkerijmachines, enz. Ook kan het product worden
gebruikt om trillende machines te verankeren.
•O
 ok voor verankeren van trillende machines, treksterkte >30 MPa bij 20ºC,
druksterkte >60 MPa bij 20ºC
• Verhardt in 1 uur (kan na 24 uur aantrekkrachten opnemen)
• Verwaarloosbare krimp
• Uitstekende chemische weerstand tegen zuur, alkali, olie en petroleum
• Geen primer vereist en oplosmiddelvrij

GEBRUIK: Ideaal voor het vullen van holle ruimtes en scheuren, het bevestigen van bouten, kolommen, rails, enz.
Benodigde hoeveelheid: 2 kg vult circa 30 st. gaten met een gatdiameter van
Ø 25 mm en een diepte van 50 mm (0,001 m2).
Let op! Laagdikten groter dan 50 mm in meerdere lagen opbouwen ter voorkoming van
ongewenst grote warmteontwikkeling.
Verpakking:
Prijs:

2 kg (bestelnr. WA50137)
€ 39,-

Ecoreiniger

Schoonmaakmiddel voor epoxy vloeren
Een zeer krachtig product voor het eenvoudig reinigen van epoxy en
geverfde vloeren.
• Verwijdert zeer snel vet en b
 andensporen
• Oplosmiddelvrij en reukloos
• Tast coating of verf niet aan
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlaktes e n omgevingen

Verpakking:

IDEAAL VOOR REINIGEN VAN
GECOATE VLOEREN

blik van 30 liter (bestelnr. 40110)
drum van 200 liter (bestelnr. 40110/C)
Verpakking:	± 8 m2 / 1 liter
Prijs:
30 liter € 106,- 200 liter € 479,-
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Bonita handzeep

Krachtig reinigende handzeep
Bijzondere bestanddelen reinigen de huid zonder deze ruw te maken. Omdat Bonita huidbeschermingsmiddelen bevat, wordt de huid bovendien ook verzorgd. Dit betekent: geen kloven meer in de
handen en de huid voelt zeer zacht aan.
•	Zelfs de vuilste handen worden probleemloos gereinigd
•	Frisse, aangename geur
•	Zeer economisch verbruik (2g/gebruik)
•	Biologisch afbreekbaar
•	Wastafels en syphons verstoppen niet
•	Geen kloven meer in de handen
Gebruik: 
Algemene grondige reiniging van de handen, ideaal voor garages, werkplaatsen,
fabrieken, reiniging van de handen na het schilderen of na het werken met olie of vet, enz.

Prijs:

Bus (bestelnr. 06618-03-0001)
Emmer 5 kg (bestelnr. 06618-03-0005)
Vat 28 kg (bestelnr. 06618-03-0028)
Vat 125 kg (bestelnr. 06618-03-0125)

€
€

7,32,-

Combineren met:	zeepdoseerpomp en bevestigingshouder
(bestelnr. BL09850-01-000 en BL09852-01-000) voor de bus van 1 kg
Prijs:
€ 42,-

Magische natte doekjes
Met de Magische natte doekjes krijgt u zelfs het ergste vuil van uw handen, zonder water en zeep.
Magische natte doekjes weken het vuil zoals olie, vetten, roet, enz. op uw handen los en vervolgens
wordt het door de doekjes geabsorbeerd.
• Geen water nodig
• Kan overal worden gebruikt
• Snel en doeltreffend
• Bevat huidverzachtende middelen
• Wrijfdoekjes die niet krassen
Magische natte doekjes kunnen door iedereen worden gebruikt en zijn eveneens uitstekend voor het reinigen van gereedschappen, motoren, pompen, enz.
Verpakking: 	doos van 6 emmers met 35 doekjes (bestelnr. IM58000) of
6 emmers met 75 doekjes (bestelnr. IM58010)
Prijs:
6 x 35 stuks € 39,- 6 x 75 stuks € 79,-
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www.gibac.nl
Gibac heeft een overzichtelijke
site ontwikkeld om u nog beter
van dienst te zijn.
In overzichtelijke categorieën
kunt u snel vinden wat u zoekt
en direct bestellen

