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Metaalbewerking & Reiniging
Premium-line watermengbare koelsmeermiddelen

Kluthe premium-line
watermengbare koelsmeermiddelen
Draaien, frezen, boren of slijpen - in de metaalverwerkende industrie kan men niet zonder
koelsmeermiddelen. De Nederlandse industrie is een belangrijk fundament van onze economie.
Dit kan alleen zo blijven als we onze concurrentiepositie weten te handhaven ten aanzien van
opkomende markten binnen en buiten Europa.
Innovatie is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Constante modernisering van uw
productiemiddelen en productiemethodes die uiteindelijk resulteren in een verlaging van de
productiekosten met de handhaving van kwaliteit als uitgangspunt.
Kluthe, als producent van “productive process fluids”, levert hiervoor 5 premium-line
watermengbare koelsmeermiddelen. Kwalitatief bijzonder hoogwaardige koelsmeermiddelen die
vele standaardkwaliteiten op de markt overtreffen op de volgende eigenschappen:
• Smering
• Biostabiliteit
• pH-stabiliteit
Bij de selectie van de grondstoffen voor deze premium-line producten is uitsluitend gekozen
voor de allerhoogste kwaliteit. Het toepassen van onze premium-line producten leidt tot
zodanig stabiele emulsies en oplossingen dat deze zelden hoeven te worden gecorrigeerd.
Deze meerwaarde in de premium-line producten leidt tot een langdurige, constante kwaliteit
van de koelsmeermiddelen. Dit leidt uiteindelijk tot optimale verspaningscondities en lagere
productiekosten.
Kluthe investeert in ontwikkeling van intelligente en innovatieve koelsmeermiddeltechnologie
om een aantal gezamenlijke doelen te verwezenlijken:
•
•
•
•

Verhoging van de productiesnelheid
Continuïteit en betrouwbaarheid van productieprocessen
Verhoging van de snijgereedschapstandtijd
Verlaging van de productiekosten

Met deze premium-line watermengbare koelsmeermiddelen biedt Kluthe u de kans een
onderscheidende voorsprong te nemen.

Kluthe is wereldwijd specialist in oppervlaktebehandeling. Wij bieden hoogwaardige producten en diensten aan bedrijven voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.kluthe.nl. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen:

www.kluthe.nl

Kluthe Benelux BV
Produktieweg 8, 2404 CC Alphen a/d Rijn NL
Postbus 312, 2400 AH Alphen a/d Rijn NL
Tel. +31 (0)172 51 60 00
Fax +31 (0)172 43 94 94
E-mail: info@kluthe.nl
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Disclaimer: Uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze info. Echter Kluthe Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid,
onjuistheid of voor de gevolgen ervan. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de uitgever.
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