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CASTROL HYSOL SL XBB 
SNIJVLOEISTOF ZONDER BIOCIDEN

Geen biociden of boorzuur

Snijvloeistoffen zijn onmisbaar voor een goede verspanende bewerking. 
Daarbij staat de kwaliteit van het afgewerkte stuk centraal, maar dat is 
onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de werknemer. 
Om die reden kiezen steeds meer door Verolub geadviseerde bedrijven, 
actief in de metaalbewerkingssector, voor het XBB gamma van Castrol: 
‘schone’ snijvloeistoffen zonder biociden of boorzuur.
Zo zijn deze bedrijven conform de nieuwe REACH- en CLP-wetgeving, 
waarbij meer veiligheid en gezondere omstandigheden voor de werknemer 
worden gecreëerd. 

Grenzeloze productiviteit

Castrol Hysol SL XBB blijft langer actief dan conventionele snijvloeistoffen 
omdat de formulering inherent beter bestand is tegen veranderingen in de 
pH als gevolg van bacteriële activiteit. 
Het product vermindert de tijd en kosten die gepaard gaan met het vullen 
en onderhouden van uw bewerkingsmachines en draagt zo bij aan het 
bereiken van uw productiedoelstellingen.

Over Verolub
Wij streven ernaar om uw efficiëntie en winstgevendheid te verbeteren door 
u de juiste smeeroplossing aan te bieden. Dit doen we door smeermiddelen, 
toebehoren en aanverwante diensten te leveren die een onmiddellijke 
toegevoegde waarde voor uw bedrijf opleveren.
Wanneer u werkt met Verolub, geniet u altijd van een uitermate professionele 
service via ons team van experten, worden de producten binnen de 48u bij u 
geleverd en krijgt u technisch advies op maat van uw bedrijf.
Om u volledig te onzorgen, hebben we met Fleqs onlangs een volledig 
nieuwe expertendienst voor u gelanceerd die het mogelijk maakt uw 
vloeistoffen & smeermiddelen te analyseren en/of te monitoren. Volgens de 
regels van de kunst ontvangt u nadien een uitgebreid, professioneel rapport 
en advies.

VEILIG EN GEZOND VERSPANEN

Belgium & Luxembourg

www.verolub.be
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Onze Service Engineers kijken de parameters van uw koelsmeermiddelen regelmatig na en sturen onmiddellijk 
bij waar nodig, zodat de kwaliteit van elk bad op peil blijft. Zo vermijdt u vroegtijdige verversingen en houdt u uw 
operatoren tevreden. 

Klanten ontzorgen is voor ons zeer belangrijk. Daarom bieden we Verolub klanten, twee keer per jaar Fleqs Fluid 
Monitoring kosteloos aan. Dankzij deze service blijven uw koelsmeermiddelen jaar in jaar uit in topconditie.

Waarom Fleqs Fluid Monitoring?
1. Kostenbesparing op productgebruik
2. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor operatoren
3. Verlenging van de standtijd van baden
4. Minimale slijtage van gereedschappen en machines
5. Verbetering van de oppervlaktekwaliteit van de werkstukken

Met Fleqs Fluid Monitoring houden wij  de kwaliteit van uw koelsmeermiddelen steeds in topconditie!
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Wat betekent FFM 
voor uw bedrijf ?

0

Fleqs is een divisie van Verolub, 

gespecialiseerd smeermiddelen 

leverancier en Castrol Authorised 

Distributor voor België en Luxemburg.

Fleqs is ontstaan vanuit de behoefte 

en vraag van onze klanten en 

levert diensten en producten die 

gerelateerd zijn aan het leveren 

van smeermiddelen met als 

uiteindelijk doel de klant nog 

meer te “ontzorgen”. Fleqs wil 

een toegevoegde waarde 

en aanvulling leveren aan 

de professionele gebruiker 

van smeermiddelen en 

koelsmeermiddelen. 

“ Analyse en opvolging  
van vloeistoffen leiden tot  

aanzienlijke kostenbesparing 
& verhoogde productiviteit “
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Fleqs Fluid Monitoring

 
Waarom kiezen voor FFM ?

1. Kostenbesparing op productgebruik
In de praktijk zien wij dat er dikwijls aan een te hoge concentratie wordt nagevuld. Te hoge concentraties 
binnen de emulsie leiden tot een verhoogde uitsleep aan concentraat (dat via spanen en vettige werkstukken 
wordt afgevoerd). Door het op regelmatige tijdstippen monitoren van het koelsmeermiddel kan tot 30% op 
productgebruik worden bespaard. 

2. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor operatoren
Door het koelsmeermiddel te monitoren en het tijdig bijsturen van de juiste parameters, kunnen wij vermijden 
dat het koelsmeermiddel ongewenste neveneffecten - zoals bv. ongewenste geurhinder en/of huidirritatie - 
veroorzaakt. Tevredenheid van operatoren is immers van primordiaal belang binnen de productieomgeving.

3. Verlenging van de standtijd van baden
Factoren die de kwaliteit van het koelsmeermiddel beïnvloeden, zijn o.a. aanwezigheid van vreemde olie 
(bv. leibaanolie) in het koelsmeermiddel, daling van pH, vorming van bacteriën en/of schimmel door externe  
factoren, ... Door het structureel monitoren van de vloeistof en tijdig bijsturen wordt de standtijd van het 
koelsmeermiddel significant verlengd.
De praktijk en ervaring leert ons dat standtijden van gemonitorde baden tot gemiddeld met een factor 1,5 worden 
verhoogd. Het vroegtijdig en onnodig verversen van het koelsmeermiddel leidt tot onnodig productgebruik en 
machinestilstand. Beiden zijn vanuit efficiëntie- en kostenstandpunt ongewenst.

4. Minimale slijtage van gereedschappen en machines
Een goed geconditioneerd koelsmeermiddel zorgt dat er geen corrosievorming optreedt op machines en 
werkstukken, vermindert slijtage van de gereedschappen en leidt tot “propere” machines.

5. Verbetering van de oppervlaktekwaliteit van de werkstukken
Een koelsmeermiddel in goede conditie draagt in belangrijke mate bij aan de afwerkingskwaliteit van de 
geproduceerde stukken.
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Gedetailleerd rapport met meetresultaten en aanbevelingen
Na het bezoek van onze service engineer wordt er een 
gedetailleerd rapport met advies opgesteld dat u per mail 
bezorgd wordt. Hierin vindt u de resultaten van de metingen 
per machine, het advies m.b.t. de te nemen maatregelen per 
machine en een overzicht van de acties die reeds zijn gebeurd 
tijdens het bezoek van onze service engineer. 

Overleg tussen u en onze account manager
Indien verdere acties nodig blijken te zijn, zal uw 
vertegenwoordiger, in samenspraak met onze technische 
dienst, achteraf contact met u opnemen om deze samen met 
u te bespreken.

Nameten van diverse parameters per bewerkingscentrum
Tijdens het bezoek ter plaatse zal onze service engineer 
op zéér nauwkeurige en professionele manier de diverse 
parameters nameten die cruciaal zijn in het behouden van de 
goede conditie van uw koelsmeermiddel. 

Operatoren adviseren & acties ter plaatse indien vereist
Hij zal hierbij ter plaatse reeds een aantal adviezen geven 
m.b.t. de te nemen maatregelen om de kwaliteit van het 
koelsmeermiddel bij te sturen. Een aantal acties kunnen 
eventueel onmiddellijk worden uitgevoerd. Dit laatste gebeurt 
vanzelfsprekend onder toezicht en met uw goedkeuring.

Onze Service Engineers zorgen er voor dat uw koelsmeermiddel in goede conditie blijft. Op vooraf en 
welbepaalde tijdstippen komen zij de conditie van het koelsmeermiddel in uw bewerkingscentra bij U ter 
plaatse “monitoren”. 

 
FFM in de praktijk
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Fleqs Fluid Monitoring

 
FFM testschema

Test Omschrijving
Standaard,
optioneel of
via analyse

Gerapporteerd?

Koelvloeistof- 
concentratie

Een groot deel van de koelvloeistofgerelateerde problemen is 
het gevolg van onjuiste koelvloeistofconcentraties. Regelmatige 
controle verlengt de levensduur van het carter en minimaliseert 
de bijbehorende koelvloeistofgerelateerde problemen.

Standaard

pH-niveau
Een uitstekende indicator voor de toestand van de koelvloeistof. 
Koelvloeistof pH-monitoring is een essentieel onderdeel van 
een goede vloeistofbeheerspraktijk.

Standaard

Hardheid
De waterhardheid kan de schuimneiging van de emulsie in 
belangrijke mate beïnvloeden, alsook corrosie veroorzaken op 
onderdelen en machines.

Standaard

Bacteriële  
activiteit

De bacteriële activiteit moet nauwlettend in het oog worden 
gehouden en er moeten corrigerende maatregelen worden 
genomen in geval van uitzonderlijk hoge contaminatie.

Optioneel

Verontreiniging 
door vreemde olie

Een belangrijke bijdrage aan de achteruitgang van de 
koelvloeistofconditie. Door eenvoudige ondehoudsmaatregelen 
toe te passen, kan de koelvloeistofconditie aanzienlijk worden 
verbeterd.

Standaard

Conductiviteit

Meet hoe goed een bepaald koelmiddelmonster elektriciteit 
geleidt, uitgedrukt in micro-ohms (μΩ). De geleidbaarheid van 
uw vloeistof geeft een beeld van de potentiële problemen door 
elektrische activiteit zoals roest en corrosie.

Laboanalyse

Uitzicht- en  
geurcontrole

Voor een ervaren technicus kunnen uitzicht en geur veel  
vertellen over de koelvloeistofconditie. Talrijke problemen kun-
nen worden geëlimineerd door routinematige fysieke controles.

Standaard

Laboanalyse
Er kunnen monsters worden genomen voor routinetests in 
onze volledig uitgeruste laboratoria of voor een meer diepgaan-
de analyse.

Laboanalyse
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De keuze van de correcte formule dient te worden bepaald in functie van een aantal parameters:
• Beschikbare mankracht binnen uw bedrijfsstructuur 
• Behoefte aan opvolging
• Objectieven en beoogd resultaat
• Beschikbaar budget

* Extra’s:

 
5 verschillende FFM formules

 

BASIC
Kosteloos voor 
Verolub klanten 

* Excl. extra’s 

 

FFM 2
€ 50 forfaitair 

€ 9 per machine  
* Excl. extra’s 

 

FFM 3
€ 50 forfaitair 

€ 8 per machine  
* Excl. extra’s 

 

FFM 4
€ 50 forfaitair 

€ 7 per machine  
* Excl. extra’s 

 

FMM 1
€ 50 forfaitair 

€ 10 per machine 
* Excl. extra’s  

2X per jaar Maandelijks 2-Maandelijks Ieder kwartaal Éénmalig

Extra werken en/of analyses Prijs Per unit

Analyse bacteriën en schimmels € 20 Analyse

Afzuigen toplaag vreemde olie € 9 Kwartier

Volledige laboanalyse € 50 Analyse

Extra materialen Prijs Per unit

Bactericide / Systeemreiniger Grotanol SR 2 - 1 L € 32 Ltr

Conserveringsmiddel grotan OX - 1 L € 10,74 Ltr

Antifoam S109 - 1L € 79 Ltr

Antifoam S101 - 1L € 12 Ltr

pH Adjuster 400 - 1L € 59,20 Ltr



Fluid Management &
Equipment Service

Fleqs is een divisie van Verolub, 
Authorised Castrol Distributor 
voor België en Luxemburg

Verolub NV • Klaverbladstraat 2A • B-3560 Lummen 
+32(0)13/46.08.00 • sales@verolub.be • www.verolub.be

Fleqs by Verolub 
CONTACTEER UW REGIONALE ACCOUNT MANAGER

Kurt Van Berlamont Eddy Van Malderen Murielle Jennekens

GSM 
+32 (0)483 22 86 59

EMAIL
k.vanberlamont@verolub.be

REGIO’S 
Vlaams-Brabant (1200-1500), 
Oost- & West-Vlaanderen

GSM 
+32 (0)472 18 30 55

EMAIL
e.vanmalderen@verolub.be

REGIO’S 
Antwerpen, Limburg & 
Vlaams-Brabant (1800-1999)

GSM 
+32 (0)472 18 27 76

EMAIL
m.jennekens@verolub.be

REGIO’S 
Franstalig Brussel & Wallonië


