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Industrier med metallbearbetning vet vikten av att välja rätt smörjmedel för att 
optimera sin produktion, reducera oplanerade driftstopp och öka livslängden på 
maskiner och verktyg. Total, som utvecklar och säljer smörjmedel till bland annat 
metallbearbetning, har lanserat FOLIA som är en ny produktserie med metallbe-
arbetningsvätskor.

– Till skillnad från traditionella oljebaserade smörjmedel är FOLIA biopolymer-
baserad, vilket gör att den eliminerar icke önskvärda effekter, som oljedimma och 
allergiska reaktioner, och har unika egenskaper vad gäller kylning och smörjning 
vid metallbearbetning, säger Martin Steinkamp, Total Nordic försäljningschef av 
industriella smörjmedel på den svenska marknaden.

– FOLIA ger bevisligen ett bättre skydd för verktygen och förlänger verktygens 
livslängd betydligt jämfört med oljebaserade skärvätskor, vilket gör att industrierna 
sparar stora pengar på minskade verktygskostnader. Vi har en kund som tidigare 
kunde göra 45 000 detaljer på ett verktyg, men som med FOLIA nu kan tillverka 
över 90 000. Dessutom är livslängden på vätskan upp till tre gånger så lång som 
traditionella smörjmedel. Inte konstigt att FOLIA beskrivs som en revolutionär 
inom industrin. 

Det multinationella energiföretaget Total bildades i Frankrike i mitten av 1920-
talet och har genom utveckling, tillväxt och förvärv av verksamheter som Elf och 

Total revolution 
med FOLIA

För två år sedan lanserade det franska multinatio-
nella energiföretaget Total metallbearbetningsvätskan 
FOLIA som på global nivå har revolutionerat utveck-
lingen inom metallbearbetning. Sedan lanseringen 

2018 har allt fler anrika industriföretag i Sverige gått 
över till FOLIA eftersom produkterna ger en positiv 

inverkan på hälsa, säkerhet och prestanda.
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FOLIA används till de flesta metaller inom ett brett spektrum av metallbearbetnings-

processer som bland annat svarvning, borrning, fräsning, slipning och skärning. 

Klar tydlig bearbetning med Total:s nya biopolymerbaserade metallbearbetningsvätskor FOLIA.
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Petrofina, växt till att bli världens fjärde största icke-statliga petroleumbolag. Historiskt är 
Total mest känt för tillverkning och försäljning av olja och gas, men koncernen verkar över 
hela energisektorn och är idag världens näst största producent av solenergi. Total Nordic, 
som har sitt huvudkontor i Köpenhamn, fokuserar på fem affärsområden - fordon, industri, 
flyg, bitumen och marin - och är rent historiskt mest känt för sitt arbete i fordonssektorn.

– I Sverige arbetar vi främst direkt mot industrin, och jag har utvecklat en personlig 
relation med våra svenska industrikunder som i sin tur alltid vet vem de ska kontakta. 

– Eftersom FOLIA-serien bara säljs via oss och inte återförsäljare får jag även en unik 
direktkontakt och support från vår tekniska avdelning i Paris och våra fabriker över hela 
världen, vilket innebär att du som kund har tillgång till spetskompetens av högsta klass.

– Tyvärr har jag svårt att hinna med att marknadsföra FOLIA:s nya revolutionerande 
produkter, vilket har gjort att de ännu inte har fått sitt stora genomslag i Sverige utan fort-
farande sprids genom framförallt rekommendationer.

FOLIA:s biobaserade teknologi utvecklades av universitetsforskare i Brasilien som sålde 
vidare konceptet till Total där teknologin har vidareutvecklats i företagets forskningscenter 
i Frankrike. Metallbearbetningsvätskan är hundra procent biopolymerbaserad, helt fri från 
emulgeringsmedel och oljor, och kan blandas med vatten.

– Vid blandning blir det en homogen skärvätska som inte kan separeras. Där oljebaserad 

vätska följer med metallspånorna stannar FOLIA kvar 
 i kretsloppet, vilket gör att förbrukningen och på sikt 
även avfallet minskar kraftigt, förklarar Martin Steinkamp.

Genom att byta ut en kladdig oljebaserad vätska till 
en biopolymerbaserad får operatören dessutom en enk-
lare hantering av detaljer och en bättre arbetsmiljö. När 
detaljerna har bearbetats färdigt krävs inte en lika omfat-
tande rengöring av detaljer, maskiner och transportband 
som vid användning av oljebaserade smörjmedel. Ur ett 
hälsoperspektiv är biopolymerbaserad vätska mer hälso-
sam då många som hanterar och använder oljebaserade 
smörjmedel får allergiska reaktioner.

– Anledningen till att många kunder har hört av sig till 
oss är för att deras personal inte kan jobba med oljeba-
serade smörjmedel utan att få en allergisk reaktion. Det 
finns fabrikat som ger sken av att vara fria från oljor, men 
som ändå består av vegetabiliska oljor.

– FOLIA kräver ingen skyddsutrustning, har ingen 

varningsmärkning och är skonsam mot både människa 
och natur. På sikt försvinner även den oljedimma som 
finns i luften i många verkstäder. Utsläppen av lättflyktiga 
kolväten, VOC, ligger på noll.

Under pandemin är det många industrier, stålverk och 
pappersbruk som har fått pausa sin produktion, vilket har 
gynnat bakterietillväxten i maskiner som använder oljeba-
serade smörjmedel. Oljan gör att bakterierna frodas, men 
i den biopolymerbaserade vätskan finns inga bakterier.

– Hanteringen av bakterier och biocider är alltså ytter-
ligare en process som du slipper med FOLIA. För några 
veckor sedan besökte vi en stor fordonstillverkare som 
har testat FOLIA och kunde konstatera att det inte hade 
bildats någon bakterietillväxt i de maskiner som hade 
stått stilla ett tag.

– Nu sprids ryktet om FOLIA snabbt. Produkterna 
finns framförallt hos några av Sveriges största och mest 

anrika industriföretag, men är en bra investering även 
för mindre företag.  

FOLIA kan användas till de flesta metaller inom ett 
brett spektrum av metallbearbetningsprocesser som bland 
annat svarvning, borrning, fräsning, slipning och skärning. 
Martin Steinkamp berättar att det är enkelt att byta från 
oljebaserad till biopolymerbaserad vätska.

– Det är i princip bara att tömma och rengöra maskinen 
och sedan köra ett par gånger med en liten blandning 
FOLIA innan du går över helt till FOLIA. Kylegenskaperna 
är fantastiska och sänker värmen i detaljerna från nästan 
70 grader med oljebaserat smörjmedel till runt 30 grader.

Eftersom Total Nordic har ett produktlager  
i Köpenhamn tar det endast en dag att leverera produk-
terna till Sverige, som levereras antingen i 20-literförpack-
ning eller i fat. 

– Beställer gör man antingen via vår webbshop eller 
genom att skicka ett mail till mig, säger Martin Steinkamp. ■

 >>

Till vänster är ett prov- 
exemplar av FOLIA när vätskan 
är utspädd till 9 procent och till 
höger syns vätskan i original. 

Martin Steinkamp, Total Nordic försäljningschef av 
industriella smörjmedel på den svenska marknaden. 




