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P E R S B E R I C H T 

rhenus TY 155 L: De juiste keuze voor mens en machine 

De nieuwe ontwikkeling van Rhenus Lub maakt werkprocessen nog efficiënter. 

Mönchengladbach, 30-11-2022 - Met rhenus TY 155 L presenteert Rhenus Lub een 
innovatief koelsmeermiddel dat gemaakt is voor de uiteenlopende eisen van mens, 
machine en industrie. Dankzij de speciale formule kan de in water oplosbare kunststof 
bijna elk metaalbewerkingsproces optimaliseren.  

 

Flexibiliteit in de toepassing - stabiliteit in het gebruik 

Frezen, boren, slijpen, maar ook meer veeleisende bewerkingsprocessen zoals 
draadsnijden of diepboren - het nieuwe koelsmeermiddel is voor bijna alle 
bewerkingsmethodes geschikt. Dit maakt het universeel toepasbaar in een groot aantal 
bedrijfstakken. Maar de sterke punten ervan komen vooral de halfgeleiderindustrie ten 
goede. Hiervoor is al een procesgoedkeuring verleend. 

Zijn hoge stabiliteit en lange levensduur maken van rhenus TY 155 L een 
machinevriendelijke allrounder. Het waterheldere koelsmeermiddel heeft een zeer goede 
schuimafbraak en is ook in water oplosbaar. Het is een bijzonder overtuigende optie voor 
vlekgevoelige materialen zoals aluminiumlegeringen. Dankzij deze speciale 
eigenschappen kan het de materiaalkosten verlagen en de bewerkingsprocessen 
verkorten. 

 

Maximale prestaties voor mens en milieu 

Bij de ontwikkeling van rhenus TY 155 L werd bijzondere nadruk gelegd op de 
verenigbaarheid met milieu en mens. Het koelsmeermiddel heeft een goede 
huidverdraagzaamheid met een neutrale pH-waarde en scoort ook goed dankzij zijn 
aangename geur. Het gebruiksvriendelijke multitalent is ingedeeld in watergevarenklasse 
1 en GHS-labelvrij. rhenus TY 155 L bevat geen boor en is een goede beslissing voor 
mens en natuur. 

"Met rhenus TY 155 L hebben wij een mineraalolievrij koelsmeermiddel ontwikkeld dat 
ook voldoet aan de eisen van moeilijk te bewerken speciale materialen en vlekgevoelige 
lichte metalen. " - aldus Dr. Hans-Jürgen Schlindwein, Hoofd Produktmanagement KSS 
bij Rhenus Lub 
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Voor de halfgeleiderindustrie heeft het koelsmeermiddel rhenus TY 155 al een procesvrijgave 
gekregen. 
Bron: AdobeStock 
 
Speciaal koelsmeermiddel rhenus TY 155 L - in één oogopslag 

• Vrij van mineraalolie 
 

• Formaldehyde-depotvrij 
 

• zonder inhoudsstoffen op basis van silicium, fosfor, zink en/of tin 
en derhalve meteen geschikt voor de productie van onderdelen voor 
lithografiesystemen in de halfgeleiderindustrie  
 

• EP-effect (Reichert) 5 % (NW 20): 12 mm² 
 

• Kan worden gebruikt voor de volgende bewerkingsvormen: boren, draaien, 
frezen, ruimen (met HSS/HM), schillen, zagen, draadsnijden/-vormen, 
diepboren, vlak/rondslijpen 
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