rhenus TU 446

HET KOELSMEERMIDDEL
VOOR MAXIMALE
FLEXIBILITEIT

Flex
treme
+++ materials
+++ machining

Geschikt voor tal van toepassingen en materialen.
Flexibel en onderhoudsarm bij een optimale prijs-prestatieverhouding.



www.rhenuslub.nl

rhenus TU 446
Een nieuwe definitie van universeel.
Eerst staal frezen, dan non-ferrometalen bewerken en af en toe ook nog aluminium boren? Wie modern
produceert, moet ook bij wisselende bewerkingen en materialen altijd optimale resultaten behalen.
Daarvoor is het nodig zo flexibel mogelijk te zijn.

Kies daarom een geschikt universeel koelsmeermiddel. Onze krachtige allrounder rhenus TU 446 heeft alles
wat voor uw moderne productieprocessen belangrijk is. Profiteer van de speciale universele samenstelling die u
maximale flexibiliteit geeft en bij uw dagelijkse productiewerk een betrouwbare steun en toeverlaat is.

Eén koelsmeermiddel voor tal van bewerkingen
Eenvoudige productieplanning door flexibele gebruiksmogelijkheden
Uitstekende prestaties, ook bij gebruik voor veeleisende materialen
 Bijzonder onderhoudsarm bij een optimale prijs-prestatieverhouding
 Eenvoudig in het gebruik
Veilig voor het milieu en veilig om mee te werken

Vele toepassingsgebieden – één product: Met rhenus TU 446 kunt
u het aantal koelsmeermiddelen bij uw productie tot een
minimum beperken. Absoluut gebruiksvriendelijk –
voor meer mogelijkheden.
Dat is de nieuwe definitie van universeel.

Flex
treme
+++ materials
+++ machining

Past zich aan. En doet dat perfect.
U hebt een allround koelsmeermiddel nodig, maar wilt geen compromissen sluiten?
Met rhenus TU 446 bestrijkt u het complete scala van de meest gangbare toepassingsgebieden en materialen –
inclusief non-ferrometalen en andere grondstoffen die gevoelig zijn voor vlekken.

Toepassingsgebieden

Draaien

Boren

Frezen

Schroefdraad bewerken

Slijpen

Mate van geschiktheid
Gietijzer
Staal
Edelstaal
Aluminium
Titaan
Non-ferrometalen
6 = uitstekend geschikt
1 = minder geschikt

Kunststoffen
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Ontwikkeld volgens de nieuwste
normen. Zodat u helemaal
tevreden bent!
Als het om milieu en arbeidsveiligheid gaat, neem dan alleen genoegen met het allerbeste. rhenus TU 446 is een
perfect alternatief voor producten op basis van secundaire amines.

Bevat geen formaldehydedepots of andere kritische bestanddelen
Geen GHS-etikettering en daarmee samenhangende beperkingen
 Ingedeeld in de laagste watergevarenklasse (WGK 1)

Verlaag uw productiekosten.
Bij uw productie kunt u niets cadeau doen. Vertrouw daarom op ons krachtige universele koelsmeermiddel
rhenus TU 446 en doe actief aan kostenbesparing.

Uw voordelen:

3
3
3

Minder stuurmiddelen nodig
Minder risico op uitval en stilstand
Minder afzettingen – voor schone machines en werkstukken

Zo maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheid om kosten te besparen en wordt ook uw productieproces in
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zijn totaliteit rendabeler.

