
 

 

 

 

 

FOLIA FÖRÄNDRAR METALLBEARBETNING! 

FOLIA är en revolutionerande utveckling inom metallbearbetning. Denna nya, revolutionerande produkt ger 
enastående prestanda och bättre resultat än något annat konventionellt kylvätska/smörjmedel till 
metallbearbetningsindustrin. 
FOLIA är en serie vattenbaserade metallbearbetningsvätskor som produceras utan emulgeringsmedel eller 
mineraloljor. Den späds med vatten eller användes som en rak vätska. Med en patenterad biopolymerteknik och 
additivpaket så är det en produkt som kan användas för olika bearbetningsprocesser både järn och icke järnhaltiga 
metaller. 
FOLIA-produkterna är utformade för att öka livslängd av verktyg och snabba upp bearbetningshastigheten samt 
generellt förbättra prestandan i metallbearbetningsoperationer. De ger också en rad hälso-, säkerhets- och 
miljöfördelar för att skydda arbetstagare, arbetsplatser, kunder och miljö. 

VAD KAN FOLIA ANVÄNDAS FÖR? 

FOLIA är utvecklad för användning inom ett brett spektrum av metalbearbetningsprocesser 
och industrier såsom exempelvis.  

•   Svarvning 
•   Borrning 
•   Fräsning 
•   Tappning 
•   Slipning 
•   Stämpling 
 

•   Skärning 
•   Böjning 
•   Sågning 
•   Broaching 
•   Formning 
•   Dragning 

 

 

FOLIA PRODUKT SPECIFIKATION 

FOLIA B7000 är en universell produkt som täcker 60% av bearbetningsprocesser. Under utveckling kommer även 
specialiserade produkter för övriga ändamål: 

B serien – Generell metallbearbetning. 
A serien – Aluminium. 
G serien – Speciellt för slipning av gjutgods. 
F serien – Specialiserad för formning/dragning.  
 

 

 

 



 

 

 

VAD ÄR FÖRDELARNA MED FOLIA METALLBERABETNINGSVÄTSKA?  

FOLIA metallbearbetningsvätskor är den enda produkten på marknaden som smörjer med 
biopolymerer och inte är oljebaserad. Det ger en mängd fördelar som skiljer dem från 
konventionella smörjmedel, vilket gör dom till en perfekt lösning vid val av skärvätska. 

• Ökad livslängd på verktyg - Upp till 30% ökning av livslängden på verktyget 
ger betydlig, sänkning av underhålls- och driftskostnader. 

• Stabil för längre livslängd - Folia behöver inte bytas så ofta som traditionella 
vätskor och behöver i många fall endast fyllas upp med vatten eller Folia. Det 
betyder lägre konsumtion och kostnader. 

• Endast de säkraste molekylerna har använts - För att skydda operatörens 
arbetsförhållanden och skydda miljön. 

• Exceptionell lastbärande kapacitet – Överlägsen konkurrerande produkter. 
• Kompatibel med mycket mjukt till mycket hårt vatten - Användbar på alla platser. 
• Snabbare maskinhastigheter - Förbättra produktiviteten i operationer med upp till 12%. 
• Förbättrad produktfinish - Att säkerställa att de bearbetade metallerna är av den  

bästa möjliga kvalitet. 
• Snabbare avfettning - I vissa fall elimineras avfettnings/tvättning av materialet. 
• Genomskinlig vätska - För bättre visibilitet av bearbetningsprocessen. 
• Minskar oxidation och korrosion – Gör bearbetningsprocessen mer kostnadseffektiv. 
• Mycket reducerad skumning - vilket innebär färre produktionsavbrott.  
• Renare maskiner och arbetsmiljöer – För säker arbetsmiljö, anläggningar och produkter. 
• Ingen lukt, ångor eller rök - Att skydda personalen mot skador. 
• Inga piktogram - Tack vare borfri teknik och betydligt färre farliga komponenter. 
• Inget behov av att tillsätta biocider - Minska kostnaderna för bekämpning av föroreningar. 
• Kompatibel med glidbanor - Blandas inte med ”luffarolja”. 
• Skyddar och torkar inte ut tätningar och gummi. 
• Förstör inte lackade maskindelar. 
• Kan användas vid lätt till tung bearbetning. 

 

GENOMSKINLIG OCH SPÄDS UT  
beroende på vad för slags bearbetning Folia ska användas till = Folia kan ersätta flera vätskor med en produkt. 

 

Folia är inte en emulsion med alla dess nackdelar utan en enhetlig produkt. Således är det mycket enkel att 

separera oljor från Folia eftersom oljan flyter ovanpå den vattenbaserade Folia skärvätskan. 



ÅTTA ARGUMENT TILL VARFÖR FOLIA KOMMER ATT REVOLUTIONERA DIN 
TILLVERKNINGSPROCESS 

Metallbearbetningsprocessen innebär extrema tryck, höga 
temperaturer och stor belastning, men utan de rätta 
smörjmedlen och kylmedlen blir verktyg och 
maskinkomponenter hårt belastade och slits i förväg. Dessutom 
kan många konventionella smörjmedelslösningar skada 
personalen, arbetsplatserna och den är inte miljövänliga, vilket 
innebär ännu större utmaningar för tillverkarna. 

För att lösa dessa problem har Totals sortiment av FOLIA-produkter utformats speciellt för att skydda maskiner och 
verktyg för metallbearbetning utan att utgöra en fara för operatörer eller maskiner samt miljön. 

 

UTMÄRKTA SMÖRJNING OCH KYLFÖRMÅGA  

Oavsett metallbearbetningsoperation måste verktygen smörjas korrekt för att effektivt bearbeta material. FOLIA 
smörjer med en innovativ, lågskummande biopolymerteknik som utesluter emulgeringsmedel och oljor. 

Denna teknik betyder att FOLIA inte bara smörjer bättre än konventionella smörjmedel, det fungerar som ett 
kraftfullt kylmedel för metallbearbetningsprocesser, vilket ger snabbare bearbetningstid, lägre 
underhållskostnader och bättre slutprodukt. 

MYCKET UNIVERSIELL 

Det finns FOLIA vätskor för varje metallbearbetningsprocess. Dessa har utvecklats tillsammans med våra 
industripartners. B-serien är verkligt mångsidiga vätskor, A-serien har utvecklats för flygindustrin/Aluminium, G-
serier för slipning av gjutgods och F-serier för formningsprocesser. För de flesta industrier räcker det med en 
produkt för en blandad maskinpark. Endast ett utspädningsförhållande skiljer var Folia ska användas. 

BETYDLIGT MINSKADE VERKTYGSKOSTNADER 

Vid korrekt smörjning mot slitage och skydd mot korrosion och oxidation kan ett verktyg arbeta under högre 
belastningar under längre perioder. FOLIA-vätskor har visat sig smörja och kyla mycket effektivt, vilket ökar 
verktygslängden på verktyg med upp till 30%. Detta ger betydligt minskade kostnader och produktionsstopp.  

STÖRRE AVKASTNING 

Genom att verktyg och komponenter får en bättre smörjning och kylning genom FOLIA kommer maskiner arbeta 
snabbare och med färre störningar. Således förbättra avkastningen och lönsamheten vid tillverkning. 

BÄTTRE KOMPATIBILITET MED TÄTNINGSMATERIAL 

Vissa skärvätskor baserade på olja kan reagera med tätningarna och gummi som finns i maskiner, försämra dem 
och resultera i ökade underhållskostnader. Detta är inte ett problem med FOLIAs biopolymerteknik, som håller 
tätningar och andra gummidelar i utmärkt skick genom att produkten är baserad på vatten och biopolymerer. 

FÖRLÄNGDA BYTESINTERVALLER GER LÄGRE KOSTNADER 

Byte av skärvätska tar tid och kan innebära en betydande kostnad för. Genom den unika formulering av vatten och 
biopolymerer som minskar bakterie och svamptillväxt och andra avlagringar samtidigt som föroreningar minskar 
drastiskt, behöver FOLIA bytas mycket mindre ofta än konventionella oljor. I de flesta fall krävs bara påfyllning av 
vätska eller vatten. Det minska inte bara stilleståndstider men betyder lägre skärvätskekostnader. 

 

 



MINDRE AVFALL OCH FÖRORENINGAR 

I FOLIA har endast de säkraste molekyler använts, så att vätskan inte är klassad med några faropiktogram. Den har 
ingen lukt, producerar inga ångor eller rök och överensstämmer med stränga internationella säkerhets och 
miljöstandarder. Vid sidan av deras extremt långa livslängd betyder det att Folia ger mindre avfall, och när den 
används på arbetsplatser och kommer in i ekosystem är den mycket mindre farliga än konkurrerande vätskor 

FÖRBÄTTRADE SÄKERHETS- OCH DRIFTSVILLKOR 

En låg miljörisk betyder också att FOLIA-vätskor gör arbetsplatser säkrare. Den skadar inte personal som kommer i 
kontakt med dem, har ingen toxisk effekt på omgivningen och orsakar inte fysiska faror som hala golv. 

FOLIA är tillverkat för metallarbetare som letar efter innovativa lösningar för sina utmaningar. 

 

HÄLSA, SÄKERHET OCH OMGIVNING BEVISAD VERKTYGSSKYDD GENOM 

FÖRSTÄRKTA ANTISLITAGE/EP 

EGENSKAPER 
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