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HVB
HYDRAULISCHE OLIE MET 

HOGE VISCOSITEITSINDEX

HVB is een hydraulische olie 
met een verhoogde visco-
siteitsindex. Hierdoor blijft 

de olie op een constante viscositeit, 
zelfs wanneer ze onderhevig is aan 
grote temperatuursveranderingen. 
De smering en de bescherming 
van de machines blijven hierdoor 
steeds gegarandeerd.

Door de specifieke eigenschap-
pen van HVB is deze vloeistof 
perfect geschikt voor gebruik bij 
rollend materieel, maar ook andere 
hydraulische toepassingen bin-
nen de industrie kunnen met HVB 
gesmeerd worden.

HVB is één van de best gewaar-
deerde oliën binnen het Unil-
gamma. Gedurende 30 jaar werd 
continu gewerkt aan de optimalisa-
tie van de formulie. Dit maakt van 
HVB een absolute topper.

Safecut     
M 100 NT
OPLOSBARE SNIJOLIE VOOR 

ALLE METAALBEWERKINGEN

Safecut M 100 NT werd door 
Unil Lubricants ontwikkeld 
voor de uitvoering van alle 

bewerkingen op alle metalen. 
Deze all-round snijolie blinkt uit in 
bewerkingen op gietijzer, maar kan 
ook zware bewerkingen op inox, 
titaan en aluminium aan. 

Dankzij de specifieke eigenschap-
pen, zoals de lage affiniteit van 
de snijolie op de spaanders, is het 
een zeer economisch product 
door het lage verbruik. Het is met 
andere woorden het alternatief bij 
uitstek om een hoog verbruik aan 
micro-emulsie tegen te gaan.

Bovendien is Safecut M 100 NT zeer 
laag schuimend en blijft ze uiter-
mate stabiel op lange termijn.

Chain S
SYNTHETISCH SPRAY 

VOOR KETTINGEN

Met Chain S beschik je over 
een 100% synthetisch 
polyvalent smeer- en 

beschermingsmiddel.  Door de 
specifieke eigenschappen die deze 
spray bezit; zoals een goed indrin-
gend vermogen, een grote kleef-
kracht, weerstand aan water en aan 
hoge drukken, weerstand aan hoge 
temperaturen en aan corrosie, wor-
den kettingen niet langer uitgerok-
ken door slijtage.

Deze voordelen zorgen er tevens 
voor dat dit product op tal van ver-
schillende manieren kan worden 
ingezet binnen de industrie. Werk-
plaatsen, garages, herstelwerk-
plaatsen voor motoren en fietsen 
en doe-het-zelf ateliers kunnen 
beroep doen op de Chain S om op 
een zuivere en gemakkelijke manier 
te zorgen voor de smering van ket-
tingen, scharnieren, bouten, veren, 
sloten, articulaties, bowdenkabels, 
batterijpolen, geleidingen, kleine 
tandwielen enzovoort.
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UNIL creëert,  
innoveert en informeert…

Voor alle informatie over  
onze producten en diensten kan u  

terecht op onze website:  
www.unil.com

KALENDER
GRATIS 

EK 2016

EK KALENDER
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PRODUCT 
IN DE KIJKER

Wilt u een paar  
extra exemplaren voor u of uw bedrijf?  

 

UNIL BEZORGT U GRATIS EEN EK-KALENDER* 

Vermeld hoeveel exemplaren   
u graag wilt. Stuur een e-mail naar info@unil.com, of 

neem telefonisch contact op 
(tel. +32 2 365 02 00 ).

(* Zolang de voorraad strekt.)

Mis geen enkele wedstrijd van het Europees 
Kampioenschap voetbal dankzij onze Unil 
Lubricants EK-kalender! 

Hang dit handig speelschema op een zicht-
bare plaats op kantoor of op de werkplaats 
en maak kans op één van onze mooie prijzen! 
(Meer info op de laatste pagina.)



Begin dit jaar werd ons gebouw 
in de Ferdinand Uylenbroeck-
straat meer toegankelijk 

gemaakt door de aanleg van een 
gloednieuwe verbindingsweg naar 
de rest van onze ateliers. De plannen 
van de verbindingsweg werden spe-
ciaal in het leven geroepen om in te 
spelen op de noden van het bedrijf.

Door de stijging in vraag naar onze 
smeermiddelen hadden we op korte 
termijn nood aan extra stockage-
ruimte, die gemakkelijk toegankelijk 
is. Door deze relatief kleine veran-
dering aan de infrastructuur kunnen 
alle vorkheftrucks zonder problemen 
de extra palletplaatsen bereiken. Een 
verandering waardoor er niet meer 
met de vrachtwagen gereden moet 
worden en waardoor er dus heel wat 
tijd bespaard wordt.

Nieuwsgierig naar de  
volgende stappen in onze  

uitbreidingsplannen? 

Neem dan een kijkje in ons  
dossier uitbreidingswerken 

www.unil.com

COMBINATIE 

BRANDDETECTIE

EN BRANDBLUSSING

Bij de uitbreiding van de 
bedrijfsterreinen heeft Unil 
ervoor gekozen vergaande 

maatregelen te nemen met 
aandacht voor de continuïteit van 
het bedrijf, de bescherming van 
haar personeel, de omgeving en 
het milieu inzake brandveiligheid.

Voor de opstart van een volgende 
fase in Unils uitbreidingsplannen 
werd de focus, mede dankzij het 
huidige blussysteem, gelegd 
op het optimaliseren van zowel 
branddetectie als brandbestrijding. 

De volledige nieuwbouw 
wordt uitgerust met een 
branddetectiesysteem waarbij 
de combinatie gemaakt wordt 
tussen rookdetectoren en lineaire 
warmtedetectie. De rookdetectoren 

zorgen voor een waarschuwing 
van personen en brandweer, de 
lineaire warmte detectie zal in 
combinatie met de rookmelders 
een blussysteem starten. 

Met het innovatieve 
lichtschuimsysteem wordt de te 
blussen ruimte binnen een vooraf 
bepaalde tijd (max. 3 minuten) 
volledig opgevuld met schuim. 
Hierdoor wordt de zuurstoftoevoer 
van de brandhaard weggenomen 
en wordt het vuur gedoofd. Deze 
installatie wordt conform de norm 
NFPA11 ontworpen en gebouwd. 

Met het doorvoeren van slechts een 
aantal kleine aanpassingen aan de 
reeds bestaande installatie kan Unil 
Lubricants de huidige oppervlakte 
van 1439 vierkante meter vergroten 
tot 2466 vierkante meter. Dit houdt 
bijna een verdubbeling in van de 
werkbare oppervlakte. 

VEILIGHEID EN MILIEU

DOSSIER
UITBREIDINGSWERKEN

- FIRE FORUM - 

Met dit project heeft Unil 
Lubricants een nominatie in 
de wacht gesleept voor de 

Fire Forum awards.
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TOEGANG
VERBETERDE

AANPASSING
SCHUIMBLUSSYSTEEM
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ACPLEVENTS

Net als in 2015 was Unil Lubri-
cants ook dit jaar aanwezig 
op Maintenance, de grootste 

onderhoudsbeurs van dit land. 
Maintenance biedt elke editie een 
overzicht van trends en ontwik-
kelingen binnen alle domeinen 
van de onderhoudssector zoals 
gereedschappen, smeermiddelen, 
reinigingsmaterialen, reserveonde-
relen, meettoestellen, veiligheids-
management, energiebeheer,...

Met een ruim assortiment aan 
smeermiddelen voor motoren, 
metaalbewerking, snijbewerkingen,  
tandwielkasten, compressoren, 
hydraulica... kon Unil Lubricants 
natuurlijk niet onbreken op deze 
beurs. 

Supergrease 200 is ideaal voor 
het smeren van pen- en busver-
bindingen en lagers, maar kan 

eveneens perfect worden ingezet 
voor alle centrale smeersystemen. 

Supergrease 200 is ruim inzetbaar 
en is onder meer ook geschikt voor 
de smering van lagers (die eventu-
eel werkzaam zijn in water), assen, 
gewrichten, wiel- en naaflagers.

UNIL OP

De beurs ging van woensdag 20 
tot en met donderdag 21 april 2016 
door in de Antwerp Expo. Kon je er 
op de beurs niet bijzijn, maar ben 
je ook geïnteresseerd in de onder-
houdsproducten van Unil, neem 
dan zeker een kijkje op onze web-
site:  www.unil.com .

Supergrease 200 is: 
● zeer waterresistent
● zeer goed hechtend op alle me-
talen oppervlakken
● perfect bestendig tegen hoge 
belastingen, 
   schokken en centrifugatie
● gemakkelijk verpompbaar en 
injecteerbaar in 
   apparatuur onder druk
● vrij van loodzouten
● zeer stabiel in gebruik en opslag

IN ANTWERP
MAINTENANCE

Het ideale vet voor pen- 
en bussmering en centrale 

smeersystemen.

PROMOTIE

EXPO
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ONTDEK NU ONZE
SUPERGREASE 200

Supergrease 200 is een zeer hech-
tend multifunctioneel Lithium/Cal-
cium vet, speciaal aangepast om 
onder extreme omstandigheden 
van temperatuur en belasting te 
functioneren.

NIEUWE DISTRIBUTEUR
ACPL

Dit jaar startte Unil Lubricants een 
nieuw samenwerkingsverband 
met ACPL. Vanaf 1 mei staat ACPL 

in voor de distributie van onze produc-
ten in het zuidelijke deel van België en 
het Groothertogdom Luxemburg.

Het is steeds de optiek van Unil Lubri-
cants geweest om een optimale dienst-
verlening te garanderen aan onze 
klanten door middel van kwalitatief 

hoogstaande producten, gespecia-
liseerde vertegenwoordigers en een 
geoptimaliseerd logistiek netwerk. 
In dit kader vormt ACPL de perfecte 
partner.

ACPL is al meer dan 30 jaar gespecia-
liseerd in de distributie van banden, 
velgen, stookolie en natuurlijk ook 
smeermiddelen. Unil Lubricants is 
ervan overtuigd dat ACPL, met haar 

ervaring en gespecialiseerd tweetalig 
(Frans en Duits) verkoopteam, de 
kwaliteit van de dienstverlening aan 
de Unil-klanten binnen de grote regio 
rond Luxemburg nog zal bevorderen.
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PRODUCT VISCO-
SITEIT CHLOOR TOEPASSING

Meerdere bewerkingen: Uniformisatie
Safelub S 702 AM 17 Cst


0 % Dunne snijolie met goede smedigheid en goed koel-

vermogen. Breed gamma bewerkingen (bv. auto-
maatdraaien, ruimen, tandwielslijpen, ...). Zeer goede 
standtijd resultaten.

Safelub I 952 AM 21 CSt


0 % Allround snijolie met sterke EP-eigenschappen. 

Inzetbaar voor gele metalen, alle staalsoorten en inox. 
Helder, reukloos en zonder mistvorming. Voor draaien, 
frezen, boren, tappen, tandwielsteken, ...

Honen / Slijpen
Safelub MG AM 9 Cst


0 % Uiterst dunne, vloeibare kwaliteitssnijolie. Ideaal toe-

pasbaar voor non-ferrometalen en gele metalen. Kan 
ook gebruikt worden op stalen. Zeer goede koel- en 
smeereigenschappen, antimist additief (= geen nevel-
vorming). Superfijne oppervlakte afwerking.

Langsdraaien
Safelub DEC 2 AM 20 Cst  0 % Ideaal voor messing, zachte en half-harde staalsoor-

ten.

Kutilub DI AM 24 CSt  0,8 % Ideaal voor harde staallegeringen en inox. Niet ge-
schikt voor gele metalen!

Kutilub FP 4 AM 15 Cst


5 % Dunne olie met goede EP eigenschappen voor bewer-
kingen op stalen en inox. Verminderde rookontwikke-
ling tijdens de bewerking.

Tappen
Safelub I 952 AM 21 Cst


0 % Allround snijolie met sterke EP-eigenschappen. 

Inzetbaar voor gele metalen, alle staalsoorten en inox. 
Helder, reukloos en zonder mistvorming. Uitstekende 
resultaten voor tappen.

Kutilub DA 3 AM 32 Cst


2,2 % Allround snijolie inzetbaar voor moeilijke bewerkingen, 
zowel voor trage als hoge snelheden. Toepasbaar op 
messing.

Kutilub TF 9 W 160 Cst


12,6 
%

Specifiek geformuleerd als tap- en draadsnijolie voor 
bewerkingen bij trage snelheden. Zwaar geadditi-
veerd waardoor het een zeer sterk product is. De olie 
is waterafwasbaar en heeft een goede oppervlakte 
afwerking.

Frezen van ALU met doseerdoppen
Microspray MA AL 27 Cst


0 % Biologisch afbreekbare olie, speciaal ontwikkeld 

voor aluminium maar kan ook op non-ferro metalen 
gebruikt worden.

Microspray BIO E22 22 Cst


0 % Biologisch afbreekbare olie op basis van synthetische 

esters. Te gebruiken op stalen en aluminium, maar niet 
op gele metalen. Voor frezen, boren, kotteren, snijden, 
...

Safelub BIO 35 35 Cst


0 % Biologisch afbreekbare olie op plantaardige basis met 

zeer hoge smedigheid. Ideaal voor bewerkingen op 
aluminium. Niet geschikt voor gele metalen. Kan even-
eens verstoven worden.

Safelub BIO ST 50 Cst  0 % Allround inzetbaar voor vele bewerkingen op stalen. 
Uitmuntend voor stalen en legeringen.

Tandwielslijpen
Safelub MG AM 9 Cst


0 % Uiterst dunne, vloeibare kwaliteitssnijolie. Ideaal toe-

pasbaar voor non-ferrometalen en gele metalen. Kan 
ook gebruikt worden op stalen. Zeer goede koel- en 
smeereigenschappen, antimist additief (= geen nevel-
vorming). Superfijne oppervlakte afwerking.

Safelub S 702 AM 17 Cst


0 % Dunne snijolie met goede smedigheid en goed koelver-
mogen. Breed gamma bewerkingen mogelijk met zeer 
goed standtijd resultaten.

PRODUCT VISCO-
SITEIT CHLOOR TOEPASSING

Tandwielsteken
Safelub BIO E 46 46 Cst  0 % Gebaseerd op synthetische esters en bioafbreekbaar.  

Niet geschikt voor gele metalen.

Diepboren
Kutilub FP 4 AM 15 Cst  5 % Dunne olie met goede EP-eigenschappen voor bewer-

kingen op stalen en inox. Ideaal voor diepboren.

Zinkvonken
Kutilub ER 1 2,4 Cst


0 % Bestemd voor de afkoeling en de verwijdering van 

microspanen bij zinkvonken. Kan rubberen dichtingen 
aantasten.

Vervormen / ponsen
Form 925/50 16 Cst


0 % EP-geadditiveerde olie voor vervormen, licht dieptrek-

ken, draadtrekken, ... Belet kleven op de stempels. Kan 
verstoven worden.

Starform P 40 S 122 Cst


19 % Aangewend voor het slaan, snijden en vervormen van 

ferrometalen met een dikte tot 8 mm. Ideaal voor zwa-
re bewerkingen (slaan van bouten, stampen, ponsen, 
...) op uiterst harde materialen zoals inox, chroom/
nikkel legeringen, ...

Kutilub 550 84 Cst


+20 % Voor zeer moeilijke bewerkingen en fijn stampwerk bij hoge 

snelheid (120 steken/minuut) of zware drukken, zelfs boven 
1000 ton. Ook goed voor het verspanen van hittebesten-
dige metalen en legeringen zoals titaan (schoepen van 
gasturbines, onderdelen van reactoren, e.d.): boren, frezen, 
draaien, kotteren, draadsnijden.

PRODUCT VISCO- 
SITEIT

CHLOOR SOL-
VENT

TOEPASSING

Frezen van ALU met doseersysteem
Microspray SCH 1,1 Cst


0 % 99 % Ideaal voor het koud vervormen en ponsen 

van metalen. Ook voor lichte snij- en zaagbe-
werkingen.

Form EV 770 1,6 Cst


0 % 96,4 % Goed voor verschillende vervormbewerkin-

gen zoals plooien, dieptrekken, ... De olie 
houdt geen enkel risico in voor nabewerkin-
gen zoals lassen, verven,... en dit zonder te 
onvetten vooraf!

Form EV 810 1,2 Cst  0 % 98,9 % Vergelijkbaar met de EV 770 maar heeft nog 
een snellere verdamping

Form EV 832 1,3 Cst


0 % 94,9 % Vergelijkbaar met de EV 770 en de EV 810 
maar nog meer EP (dus sterker). Matige 
verdamping.

Form EV 883 5 Cst


0 % 50 % Product op basis van vetalcohol. Voor vervor-
men en snijden van staal tot 5 mm. Goede 
standtijd van het snijgereedschap.

Form EV 4 1,5 CSt


3 % 86,8% Ideaal voor vervormingen op plaatstaal tot 
een dikte van 15/10.  Trage verdamping, 
verstuifbaar en ontvetten is niet nodig.



ISO-CERTIFICATEN

Unil Lubricants hecht het grootste 
belang aan kwaliteit, veiligheid en 
milieu. Om deze doelstellingen 
kracht bij te zetten, worden naast 
de jaarlijkse externe audit ook op 
regelmatige basis interne audits 
georganiseerd, om aan de strenge 
ISO-normen te voldoen.

In 1994 behaalde Unil Lubricants 
het ISO-certificaat 9001. Deze norm 
vereist een gestandaardiseerd 
kwaliteitsbeleid, dat bekend is bij 
alle werknemers binnen het bedrijf. 
Onze bedrijfsprocessen worden zo 
afgestemd opdat we steeds voldoen 
aan de strenge eisen en wensen van 
onze klanten.

In 2001 behaalde Unil Lubricants de 
ISO-norm 14001. Met de hulp van 
een uitgebreid milieuzorgsysteem 
worden de milieurisico’s beheerst 
en verminderd. Unil Lubricants staat 
er op om verder te gaan dan enkel 
de handhaving van de milieuwetge-
ving. In ons laboratorium wordt elke 
dag gezocht naar oplossingen die 
efficiënt en ecologisch zijn.

In maart 2016 doorstond Unil Lubri-
cants met glans het proces van de 
hercertificering.

op kwaliteit, veiligheid 
en milieuzorg.

GARANTIE  EEN PROACTIEF   

In ons streven naar een continue 
verbetering van de dienstverlening 
en het opvolgen van de steeds toe-
nemende internationalisering van 
onze klanten, hebben we sinds febru-
ari 2016 een aantal nieuwigheden in 
ons olieanalyse-gamma van Alpha 
Maintenance Systems. Zowel op 

technisch vlak als op vlak van service 
hebben we een reeks aanpassingen 
doorgevoerd die het u nog gemakke-
lijker maken een olieanalyse door ons 
te laten uitvoeren.

Zo werd het monsternamepakket in 
een nieuw kleedje gestopt. Buiten 
het verfraaide uiterlijk werd ook 
de inhoud van het pakket lichtjes 
aangepast. De 6 individueel ver-
pakte en voorgespoelde flesjes 
blijven natuurlijk dezelfde, maar in 
het monsternamepakket kan u dan 
eveneens 6 afzonderlijke kaartjes 
terugvinden met unieke barco-
des die u op de flesjes en op het 
bijgevoegde registratieformulier 
kan kleven. Op die manier kan het 
oliemonster niet toegeschreven 
worden aan het formulier van een 
ander monster.

Het is vanaf nu eveneens mogelijk 
om via de website www.alphams.
eu online uw monsterregistratie-
formulier in te vullen en door te 
sturen. Door het barcodenummer 
in de monsternamedoos te gebrui-
ken, komt uw staal bij het opsturen 
onmiddellijk overeen met de infor-
matie die via onze website over 
jouw staal werd opgeslagen.  

VERNIEUWING NIEUWE  MONSTERNAMEDOOS
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DESIGN

WWW.ALPHAMS.EU - 

Meer info over het online 
registreren van uw oliestalen 
kan u terugvinden op boven-

staande website.



WIN WEDSTRIJD
UNIL EK-KALENDER

BEZORG ONS EEN FOTO VAN JE

Service Lub is een uitgave van  
UNIL LUBRICANTS NV 
Bergensesteenweg 713 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 365 02 00 
Fax 02 360 01 12 
info@unil.com 
www.unil.com

Hang de bijgevoegde Unil EK-kalender op een zichtbare plaats op kantoor of op de werkplaats, stuur ons hiervan 
een foto en win een echte Unil BBQ!

De BarrelQ

De BarrelQ is een tot barbecue omgebouwd olievat. Naast een stoere 
BBQ is het ook een vuurkorf, designmeubel, buitenkeuken en bijzettafel. 
Hij is bijzonder handig in gebruik. Kortom: de BarrelQ is een griller én een 
chiller...

OP EEN ZICHTBARE PLAATS EN WIN EEN 
UNIEKE UNIL BBQ!

De BarrelQ komt met:
- Een rooster, dat in 2 posities gezet kan worden.
- Een mand, gemaakt uit geperforeerd staal.
- Een deksel, om de inhoud af te schermen, maar kan ook gebruikt worden als bijzettafel.
- Een hoes, die je bbq volledig kan afdekken.

Reglement:
Maak een originele foto van jouw Unil EK-kalender, bevestigd op een zichtbare plaats op kantoor of op de werkplaats. Surf naar 
www.unil.com en volg daar de verdere instructies om je foto in te zenden. Elke inzending krijgt al zeker Unil spiegelhoesjes* in de 
Belgische driekleur. Op maandag 11 juli 2016 wordt de nieuwe eigenaar van de unieke Unil BBQ bekend gemaakt.

*Zolang de voorraad strekt.

Deze actie loopt tot en met 10 juli 2016.


