moderne techniek in Strub emulsies:
• aminevrij
• boorzuurvrij
• formaldehydevrij
• biocidevrij
Strub produceert al meer dan 50 jaar hoogwaardige oliën, emulsies en reinigingsmiddelen. In de
Zwitserse markt heeft zij een groot aanzien en wordt gezien als toonaangevend, met name als het gaat
om productinnovaties. De jarenlange ervaring heeft wereldwijd geleid tot vele tevreden gebruikers.
Strub heeft uitgebreid research gedaan, waardoor een nieuwe lijn producten is ontstaan, die naadloos
aansluit bij de jongste regelgeving over boorzuur- en formaldehydevrije koelsmeermiddelen. Dit heeft
geleid tot nieuwe additieven en innovatieve chemische technologie met verspaningskwaliteiten, die
gelijkwaardig of zelfs beter zijn dan producten van andere aanbieders. Strub koelsmeermiddelen bieden
hoogwaardige snij-eigenschappen, langdurige stabiliteit, sterke pH buffers en optimale
corrosiebescherming.
Door toepassing van een bioflora worden ongekende standtijden gerealiseerd, waarbij tijdig navullen
van de machinereservoirs volstaat en een levensduur kan worden bereikt van vele jaren. Er zijn
speciale producten ontwikkeld voor zacht water. Het navullen gebeurt in lage concentraties en werkt
daardoor kostenbesparend.

toepassing:
• breed inzetbaar
• alle legeringen

De verschillende Strub biobalanced producten zijn breed inzetbaar op bewerkingen, zoals draaien,
boren, frezen, zagen, draadsnijden en kotteren, waarbij naast staal en gelegeerde staalsoorten
uitstekende resultaten geboekt zijn met de bewerking van hooggelegeerde chroom-nikkel staalsoorten,
aluminium legeringen, gietijzer en koperlegeringen.

leibaanolie:
• de-emulgerend
• Reichert test

De kwaliteit van Strub leibaanolie is bij onderzoeken intensief vergeleken met grote namen zoals Mobil,
Castrol en Shell. Daarbij is gebleken dat de smerende en de-emulgerende eigenschappen van de Strub
Vulcoway leibaanolie in alle gevallen beter zijn. De internationaal gehanteerde Reichert test maakte
onderdeel uit van deze onderzoeken en de rapportage hiervan spreekt voor zich.
Strub maakt een grote reeks producten die uitblinken door hun kwaliteit en stabiliteit. Met Strub
heeft u een partner, die zich positief onderscheidt van vele andere aanbieders.
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