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De nieuwe rhenus 700-serie.

rhenus koelsmeermiddelen 
HUIDBESCHERMING DIE RENDEERT.
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Handel verantwoordelijk.
Met de nieuwe rhenus 700-serie voldoet u makkelijk 

aan de toenemende HSE-eisen (Health, Safety, 

Environment - gezondheid, veiligheid, milieu). Gebruik 

Hoe meer alkalisch het product is waarmee de huid 

in contact komt, hoe groter de neiging is om de huid 

te belasten. Hierbij moet rekening worden gehouden 

met het feit dat de pH-waarde verandert in de vorm 

van een logaritmische functie. De schijnbaar kleine 

wijziging van de pH-waarde van bijvoorbeeld 8,6 tot 

8,3 betekent een aanzienlijke verlaging van de loog-

de koelsmeermiddelen van de rhenus 700-serie en toon 

dat u verantwoordelijk bent voor uw medewerkers. 

concentratie. De licht verlaagde pH-waarde van 0,3 

zorgt dus voor een beduidend geringere belasting van 

de huid. 

Met de rhenus 700-serie komen effectieve huid-

bescherming en kostenefficiëntie op de eerste 

plaats. 

Huidvriendelijkheid door lagere loogconcentratie en lagere pH-waarden. 

Relatieve loogconcentratie
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Waarom huidvriendelijke koelsmeermiddelen? 

Onderzoek toont aan dat zowat een derde van alle als 

beroepsziekte bevestigde huidziekten worden veroor-

zaakt door smeermiddelen. Kies daarom voor preven-

tie en effectieve arbeidsveiligheid.

Dankzij de nieuwe rhenus 700-serie kunt u makkelijk 

actief handelen. En dat met overtuigende prestaties. 

Optimale huidbescherming met een 

voordelige  prijs.

Met de producten van de rhenus 700-serie kunt u nu 

huidvriendelijke, kostenefficiente en hoog presterende 

koelsmeermiddelen in uw productie gebruiken.  

Waarom rhenus 700-serie? 

  Geringere belasting van de zuurbeschermings-

mantel van de huid  

  Minder huidirritaties en allergische reacties  

  Hoge prestaties en kostenefficiëntie 

De nieuwe rhenus 700-serie: 

  Voor breed inzetbare universele producten  

  Voor speciale producten om te slijpen en 

veeleisende materialen

rhenus KSM Minerale  
Olie %

Vet- 
stof

Formaldehyde- 
depot

EP Toepassing

rhenus FU 700 66 - - -
Krachtig (zonder vetstof), ook voor het 
gebruik bij non-ferro metalen geschikt.

rhenus FU 725 46 ++ + +
Universeel product met langdurige 
stabiliteit.

rhenus FU 710 48 + - -
Universeel product, ook geschikt om te 
slijpen in schuimkritische omstandigheden.

rhenus FU 720 50 ++ - + Universeel product, ook voor zacht water.

rhenus FU 730 40 ++ + ++
Krachtig product, onder andere 
voor vlekgevoelige materialen zoals 
aluminiumlegeringen en zink.

Nu naar huidvriendelijke 
koelsmeermiddelen overstappen! 
Effectieve gezondheidsbescherming in de  
verspanende productie.



Hebt u vragen over huidbescherming of 
werkveiligheid? Wij adviseren u graag.

Rhenus Lub B.V. 

Koperslager 7

3861 SJ Nijkerk “Bedrijventerrein Watergoor”

Telefoon +31 318 596180

Mobiel +31 652 585730

info@rhenuslub.nl

www.rhenuslub.nl
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