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Verspaning

Draai/frees
Huidvriendelijke emulsies met goedkeuringen voor o.a.
aerospace-, food- en semiconductor industrie.

Slijpen
Vloeistoffen voor het slijpen van o.a. hardmetaal en
vlekgevoelig materiaal.

Snijolie
Volle snijolie op basis van GTL-olie voor minder
dampvorming en schonere werkstukken en machines.

Reinigingsvloeistoffen

Alkalisch en zuur
Hoogwaardige industriële reinigingsvloeistoffen met hoge
en lage pH-waarden.

Neutraal
Reinigingsvloeistoffen voor o.a. koper, aluminium en
titanium. Grade 2 approved.

Oplosmiddelen
Industriële koolwaterstoffen voor industriële toepassingen
ter ontvetting van onderdelen.

Harderijen

Polymeren
Waterverdunbare vloeistoffen zonder boorzuur en
formaldehyde voor alle materialen en processen.

Hardingsolie en zouten
GTL-olie met hoog vlampunt, goede roestbescherming en
extreem lage verdamping. Voor warm en koud afschrikken.

Luiso© beschermpasta’s
Boorzuur- en kopervrije warmtebehandelingspasta’s.

Speciale hydrauliek

Moeilijk ontvlambaar
Speciale hydrauliek (HFC) voor o.a. gieterijen met
goedkeuringen van bijvoorbeeld Bühler, in verschillende
kleuren en zonder gevarenpictogram.

Biologisch afbreekbaar
HFA-E, HFD en HFDU biologisch afbreekbare hydrauliek
in diverse viscositeiten voor o.a. sluizen, bruggen, kranen,
graafmachines en mijnbouw.

Roestbescherming

Corrosiebescherming

Diverse middelen ter bescherming tegen corrosie. Zowel
waterverdunbaar en met de-watering technologie.

Roestverwijdering
Huidvriendelijk en pH-neutraal beitsmiddel om onderdelen te
ontdoen van een roestlaag.

Lossingsmiddelen

Gieterijen

Waterverdunbare lossingsmiddelen voor diverse materialen
met goedkeuringen van OEM’s.

Warmteoverdracht
Voor hoge temperaturen voor o.a. Bühler en Idra machines.

Plunjersmering
Vloeibaar of poeder met bijbehorende doseerapparatuur.

Walsen
Walsemulsies voor hoogwaardige toepassingen op o.a.
koper, staal en aluminium.

Omvorming

Omvormen
Omvormoliën voor warme- en koude processen.

Ponsen en stansen
Vluchtige en waterverdunbare smeermiddelen voor diverse
bewerkingen en materialen.

Draadtrekken
Smeermiddelen voor het trekken van staal-, messing- of
koperdraad.

Randapparatuur
Diverse apparatuur, van skimmers tot doseerapparatuur voor
gieterijen en van automatische vulsystemen tot refractometers.

4.0 en cloudoplossingen
Verschillende mogelijkheden om vloeistofbeheer te digitaliseren.

Demi-water installaties
Plug & play demi-water installaties om uw productie te voorzien
van een perfecte waterkwaliteit.

Randapparatuur

Machine smeermiddelen

Mobil / Shell
Om uw machines te smeren heeft 2-S meerdere
leveranciers van machine smeermiddelen. We kunnen u
voorzien van de volgende Mobil en Shell smeermiddelen:

Over 2-S B.V.

•

Leibaanolie

•

Hydrauliekolie

•

Vetten

•

Tandwielkastolie

•

Lagerolie

Afbeelding:
werkplaats bij Hemabo

Laboratorium
In Helmond heeft 2-S Service & Specialties een eigen
laboratorium ter beschikking voor R&D en monsteranalyse.

ISO-9001
2-S Service & Specialties is een officieel ISO-9001
gecertificeerde organisatie.

Fluid & Service Management (FSM)
Naast het leveren van vloeistoffen ontzorgt 2-S Service &
Specialties u middels periodieke monsteranalyse, voorraad
beheer en technische ondersteuning.
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