


rhenus  

nesteet metallityöstöön 

Rhenus on Saksalainen metallityöstönesteiden, rasvojen ja erikoisöljyjen  

valmistaja. Rhenus on vuonna 1882 perustettu  perheyritys, joka on edelleen 

suvun omistuksessa. Rhenus valmistaa erikoisöljyjä monille isoille öljymerkeille.  

Asiakassektori on laaja, johon kuuluu mm. auto– , työkone– ja metsäkone-

valmistajia sekä lääke– , lento– ja ruokateollisuuden yrityksiä. 

 

Rhenukselle myönnetyt sertifikaatit: 

ISO-9001 

ISO-140001 

ISO-TS-16949 

OHSAS-18001 

 



rhenus FU 71 T  
rhenus FU 71 T on nykyaikainen veteen sekoittuva, amiini- ja boori vapaa  
metallintyöstöneste. Tuotteella on erinomaiset voiteluominaisuudet, on erittäin  
käyttäjä ystävällinen ja suojaa myös hyvin koneita. Kehitetty kestämään vaikeitakin  
olosuhteita. 
rhenus FU 71 T on monikäyttöinen työstöneste lähes kaikkeen raskaaseen teräksien, alumiini  
seosten ja metallin työstöön. Erinomaisen voiteluteho takaa pitkä iän  
työkaluille ja hyvän pinnan laadun työkappaleille Tuote on erinomainen alumiinin  
työstössä sekä kierteityksessä että kalvinnassa. Keskikovalle vedelle yli 5 dH. 
 
Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 160 sct konsentraatti. 
Mineraaliöljypitoisuus n.46%. Uuudessa nesteessä Ph 5% 9,2 
Korroosiosuoja (DIN 51360/2) 2% luokka 1 
Sekoitussuhteet : alumiinit, teräkset, valuraudat  6%. seosteräkset, ruostumaton teräs  6% 
refraktometri kerroin :  0,9 

 

 

rhenus FU 53 W  

rhenus FU 53 W on ruskehtava veteen sekoittuva metallien työstöneste.  
Tuote perustuu amiini– ja boorihappovapaaseen mineraaliöljyyn. 
rhenus FU 53 W on EP  -lisäaineistettu työstöneste, joka soveltuu teräksen ja valuraudan vaativaan   
työstöön.  
Tuotetta voidaan käyttää myös alumiinin työstöön ja suurnopeuskalvintaan. Tuote on suunniteltu  
pehmeille vesille. Erittäin hyvä vaahtoamisen esto. 
 
Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 200 sct konsentraatti. 
Mineraaliöljypitoisuus n.51%Ph, 5% 9,1. Korroosiosuoja (DIN 51360/2) 2% luokka 1 
Sekoitussuhteet : alumiinit, teräkset, valuraudat  5%    seosteräkset, ruostumaton teräs   6% 
refraktometri kerroin : 1,0 



 

 

rhenus FU 755 
rhenus FU 755 on nykyaikainen veteen sekoittuva EP metallin työstöneste. Tuote perustuu toisen su-
kupolven amiini– ja boorihappo vapaisiin tuotteisiin. Tuote takaa hyvän käyttötehon laajoille materi-
aali alueille. Erikoisesti non-ferros materiaaleille. Tuote on suunniteltu käytettäväksi keltametallien 
työstössä. Pitää koneet ja kappaleet puhtaana eikä värjää ympäristöään vihreäksi. Estää myös raskas-
metallien liukenemisen kappaleista. Hellävarainen käyttäjille ja materiaaleille koska käyttö liuoksen 
pH on 7,5-8,5. 
 
Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 110 sct konsentraatti. Mineraaliöljypitoisuus n.34% 
Uuden nesteen Ph 5% 9,0. Korroosiosuoja (DIN 51360/1) 2% RO-SO 
Sekoitussuhteet : metallit, teräkset työstö  alk. 5 %. Keltametallit, alumiinit/seokset  alk. 5 %

 

 

 

 

rhenus FU 800 

rhenus FU 800 on uuden aikakauden leikkuuneste universaaliin käyttöön. Tuote on amiini ja boori-
happo vapaa. Hellävarainen käyttäjille ja materiaaleille koska käyttö liuoksen pH on 8. Tuote ei sisällä 
mitään haitallisia aineita mikä voisi olla vaaraksi käyttäjälle.  
rhenus FU 800  on todella laaja käyttöalue sitä voidaan käyttää hionnasta ja myös raskaaseen työs-
töön. 

 

Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 153 sct . Uuden nesteen. Ph 5% 9,3 

Korroosiosuoja (DIN 51360/1) 2% R0-S0. Mineraaliöljypitoisuus n.34% 

Sekoitussuhteet : non-ferros, alumiini seokset  6 %. teräkset, seos teräkset  6 % 

valuraudat  5 %  refraktometri kerroin :  1,0 



rhenus TU 410 on nykyaikainen veteen sekoittuva, metallintyöstöneste. Soveltuu  
yleiseen käyttöön sekä metallien työstöön että hiontaan. 
rhenus TU 410 on monikäyttöinen työstöneste, joka soveltuu teräksien, alumiiniseosten,  
metallin ja valuraudan työstöön. Erinomaisen voiteluteho takaa pitkän iän työkaluille ja hyvän pinnan 
laadun.  Formaldehyli vapaa. 

Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 180 sct konsentraatti. 
Mineraaliöljypitoisuus n.40%. Uuden nesteen Ph 5% 9,5 
Korroosiosuoja (DIN 51360/2) 4% luokka 0 
Sekoitussuhteet :  metallit, teräkset työstö/hionta  alk. 4 %. Valuraudat  työstö/hionta  alk. 5 % 
alumiiniseokset työstö  alk. 6 % 
refraktometri kerroin : 0,9 

rhenus TU 410 

rhenus TU 26 W  
rhenus TU 26 W on veteen sekoittuva, puolisynteettinen EP –työstöneste matalalla mineraaliöljy- 

pitoisuudella. 

rhenus TU 26 W on tarkoitettu yleiseen käyttöön metallien ja valurautojen työstöön sekä hiontaan. Tuo-

te on suunniteltu pehmeille vesille. 

Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 250 sct konsentraatti. 
Mineraaliöljypitoisuus n.17%. Uuden nesteen Ph 5% 9,3 
Korroosiosuoja (DIN 51360/2) 4% luokka 0 
Sekoitussuhteet : alumiinit, teräkset, valuraudat  alk. 4 %, teräksen hionta  alk. 3 % 
refraktometri kerroin :  1,3 

 

 



rhenus TY 101 S on veteen sekoittuva täyssynteettinen hiontaneste, joka on mineraaliöljy ja  
boorihappo vapaa.  
Tuote on suunniteltu erityisesti hiontaan. Tuote soveltuu taso-, pyörö– ja epäkeskohiontaan. 
Käytettäessä rhenus TY 101 S saadaan erinomainen pinnanlaatu ja hionnassa työstöpinnassa  
näkyvyys pysyy hyvänä. Tämä hiontaneste hylkii johde– ja hydrauliöljyjä, joita usein joutuu järjestel-
mään.  Hylkivyys -ominaisuuden ansiosta kivet pysyvät puhtaampina ja epäpuhtaudet on helpompi 
poistaa järjestelmästä.  

Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 20 sct konsentraatti. 
UT vaahtoarvo (3%-NW5). Uudessa nesteessä Ph 5% 9,2 
Korroosiosuoja (DIN 51360/1) 5% luokka 0 
Sekoitussuhteet: teräksen hionta  2-4 %. valuraudan hionta  3-5 % 
Refraktometri kerroin:  1,7 
rhenus –työstöneste ei sisällä klooriyhdisteitä, nitriittiä ja toisarvoisia amiineja.  

 

 

rhenus FY 100 L  
 
rhenus FY 100 L on kirkas, veteen sekoittuva täyssynteettinen työstöneste. Tuotetta käytetään  
yleisesti metallien ja non-ferros –metallien työstössä. 
Tuote takaa hyvän voitelun. Tuote on mineraaliöljyvapaa, joten tuote on läpinäkyvä. 
rhenus FY 100 L  sopii myös hyvin hiontaan läpinäkyvyytensä johdosta. 
 
Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 120 sct konsentraatti. Uudessa nesteessä Ph 3% 9,1 
Korroosiosuoja (DIN 51360/2) 5% luokka 0 
Sekoitussuhteet : non-ferros, teräkset 3-5 %. teräksen hionta  3-4 % 
valuraudat  4-5 %. muokkaus  5-10 % 
refraktometri kerroin : 1,0 

 

rhenus TY 101 S 



 
rhenus TU 46 on veteen sekoittuva EP leikkuuneste. Tuote on boorihappovapaa ja formaldehydi vapaa. 
Tuote soveltuu yleiseen käyttöön monille metalleille ja  
non-ferros –tuotteille. Erityisesti suositellaan myös vaativaan käyttöön, kuten titaanin ja inconellin 
työstöön. Tuote on läpikuultava ja miellyttävä käyttää. 
 
Viskositeetti 20 °C mm²/s) noin 240 sct konsentraatti. 
Mineraaliöljypitoisuus n.24% . Uudessa nesteessä Ph 5% 9,3 
Korroosiosuoja (DIN 51360/2) 3% luokka 0 
Sekoitussuhteet : teräkset ,valuraudat alk. 6%,  Korkeaseosteiset teräkset alk. 6% 
Alumiiniseokset alk. 6%, Titaaniseokset alk. 6% 
Refraktometri kerroin :  1,0 
rhenus työtöneste ei sisällä klooriyhdisteitä, nitriittiä ja toisarvoisia amiineja.  
ASTM F 483 (Total immersion corrosion test) 
ASTM F 1110 (Sandwich corrosion test) 

 

rhenus johdeöljyt ja huoltotuotteet 

 

rhenus SLA 68 johdeöljy 
rhenus SLB 220 johdeöljy 
rhenus ZC 948 Systeeminpuhdistusaina mineraaliöljypohjaisille nesteille 
rhenus ZC 944 Systeeminpuhdistusaina synteettisille nesteille 

Meiltä löytyvät myös rhenuksen vedenkovettajat, vaahdonestoaineet ja biosiidit. 

rhenus 923 pitkävaikutteinen biociidi 
rhenus 977 vaahdonestoaine 
rhenus 973 veden kovennin 

Kysy lisää tuotteista meiltä. 

rhenus TU 46 



rhenus GP 6 Hoonausöljy yleiskäyttöön teräksille ja non-ferros –metalleille. Soveltuu 

myös kevyeen työstöön, hiontaan ja hoonaukseen 

rhenus CXS Täysprofiilihiontaan CBN työkaluilla. Hammastusten ja muiden profiilien  

työstöön. Konevalmistajien suosittelema : KAPP, Gleason ja Reishauer. 

rhenus UP10S CBN työkaluilla. Hammastusten ja muiden profiilien  

työstöön.  

rhenus GP 22 M Aromaattivapaa, matalaviskoosinen ja vähäpäästöinen  

korkealuokkainen työstö-öljy metalleille, alumiinille ja non-ferros –metalleille.. 

rhenus EP 16 S Aromaattivapaa ja vähäpäästöinen öljy poraukseen. Korkealuokkainen öljy 

vaativaan työstöön. 
 

rhenus öljyt hiontaan ja poraukseen 



rhenus EU 10 S Aromaattivapaa, matalaviskoosinen ja vähäpäästöinen yleiskäyttöinen 

työstö-öljy 

rhenus UP 22 M Vähäpäästöinen yleiskäyttöinen leikkuuöljy. 

rhenus UP 10 S Vähäpäästöinen EP –lisäaineistettu leikkuuöljy teräksille, valuraudoille, 

non-ferros –metalleille ja alumiineille. 

Rhenus UA 18 S / UP 16 S Vähäpäästöinen EP –lisäaineistettu leikkuuöljy ras-

kaaseen työstöön. Poraukseen ja hammaspyörien hampaiden jyrsintään. 

rhenus UA 24 S Vähäpäästöinen EP –lisäaineistettu leikkuuöljy raskaaseen työstöön. 

Aventamiseen ja jyrsintään. 
 

KYSY MEILTÄ MYÖS  ÖLJYJÄ SUMUVOITELUUN, MUOKKAUKSEEN JA  
SYVÄVETOKOHTEISIIN. 

rhenus öljyt työstöön ja jyrsintään 



Price lubricant = leikkuunesteen hankinta hinta 

Target concertration lubricant = käyttöprosentti 

Top-up concentration lubricant = täyttöprosentti käytön aikana 

Volume = leikkuunesteen tankin tilavuus 

Turn over =  nesteen uusiutuminen vuodessa 

 

 

Conc. Fresh filling = nesteen määrä ensi täytössä 

Costs fresh filling = nesteen täyttö kustannus 

Concentrate top-up = nesteen kulutus täytöissä / vuosi 

Costs top-up = täytön kustannus / vuosi 

Monthly costs top-up = täytön kustannus / kuukausi 

Lubricant cost = nesteen kustannus 

Process cost = kokonaiskustannus 

Taulukossa on laskettu miten kustannustehokas rhenus –tuotteet ovat. 



Alhainen pH takaa ihoystävällisyyden 

 

Amiinivapaiden rhenus –tuotteiden etuja ovat:  

- on käyttäjäystävällinen, koska alhainen pH arvo  

- ei vahingoita herkkiäkään materiaaleja  

- pitää koneet ja kappaleet puhtaina  

- hyvä korroosionesto - pitkä käyttöikä  

- kustannustehokas, pieni täyttö prosentti  

Taulukosta selviää kun pH laskee miten se vaikuttaa tuotteen emäksisyy-



Maahantuonti ja markkinointi: 
Oy Interfii Ltd 
Vähäheikkiläntie 56B, 20810 TURKU 
Puh. 020 147 4500  
info@p-aro.com  
www.p-aro.com 


