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Walther Trowal is de uitvinder van de glijslijptechniek: Sinds 1931 produceren wij machines en installaties voor de oppervlaktebe-

werking. 

De term „Trowaliseren“ – afgeleid van „Trommel Walther“ – is tegenwoordig een synoniem voor glijslijpen.

Trowaliseren betekent niet alleen een bepaald proces voor de oppervlaktebewerking van onderdelen, maar biedt een breed spectrum 

aan mogelijkheden om oppervlakten doelgericht te bewerken en te veredelen.

Het aanbod van onze producten omvat alle processtappen van de oppervlaktebehandeling; van het reinigen en ontvetten tot het 

hoogglans polijsten en drogen.

MACHINES EN BEHANDELINGSMIDDELEN UIT ÉÉN HAND
Wij zijn één van de weinige leveranciers die alle onderdelen van het glijslijpproces in eigen huis ontwikkelen en vervaardigen. Alleen 

deze combinatie van machines, proceswatertechniek en behandelingsmiddelen, die precies zijn afgestemd op de betreffende toe-

passing, leidt tot de beste en meest economische resultaten.

Naast machines en installaties voor de oppervlaktetechniek, fabriceert Walther Trowal alle behandelingsmiddelen zoals chips en 

compounds zelf in onze fabriek in Haan (Duitsland) en Stoke-on-Trent (UK).

Hierdoor is Walther Trowal in staat om optimaal aangepaste oplossingen aan te bieden voor het gehele glijslijpproces.

Resultaat: Briljante oppervlaktekwaliteit bij een hoge rentabiliteit.

OPPERVLAKTETECHNOLOGIE VAN DE 
UITVINDER VAN HET TROWALISEREN
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SLIJPSTENEN (CHIPS)
In meer dan 90 jaar sinds de oprichting, heeft Walther Trowal 

een compleet assortiment aan chips- en polijststenen in ver-

schillende materialen, groottes, geometrische vormen en kwali-

teiten ontwikkeld. Of het nu gaat om het grofslijpen of om het 

bereiken van hoogglans-gepolijste oppervlakten, Trowal biedt 

altijd de optimale chips uit eigen productie.

Afhankelijk van de toepassing selecteren wij het geschikte ma-

teriaal, het juiste slijpvermogen en de ideale geometrie: sommi-

ge slijpchips zijn meer geschikt voor grof slijpen, anderen voor 

polijsten. En weer anderen zijn zo gevormd dat zij niet in de 

contouren van de onderdelen vast blijven zitten.

Een belangrijk criterium voor de keuze van de juiste chips is het 

materiaal. Keramische slijpmiddelen worden gekenmerkt door 

een korte looptijd; op onderdelen van staal produceren zij glan-

zende oppervlakken. Kunststof chips worden meestal gebruikt 

voor lichte en non-ferrometalen, de oppervlakken zijn eerder 

mat van kleur na de bewerking. De vorm van de chips bepaalt 

hoe ze op het oppervlak werken ... of ze bijvoorbeeld meer op 

de vlakken of de kanten werken en ook of ze de volledige om-

trek van de onderdelen bereiken.

En tenslotte, een belangrijk criterium is hoe de onderdelen na de 

bewerking weer van de chips worden gesepareerd – en weliswaar 

zonder handmatig ingrijpen.

Wij adviseren u graag over de keuze van de juiste chips en voe-

ren samen met de klanten tests uit in ons Test & Training Center 

in Haan (D).

BEHANDELINGSMIDDELEN (COMPOUNDS)
De compounds zijn een belangrijk onderdeel bij elk glijslijp-

proces. Zij dragen niet alleen bij tot een optimaal slijpresultaat, 

maar reinigen en ontvetten ook de onderdelen of beschermen 

deze tegen corrosie. Bovendien houden zij de chips schoon en 

behouden zij hun slijpvermogen.

VLOKKINGSMIDDELEN T.B.V. REINIGEN PROCESWATER
De Trowalpur-vlokkingsmiddelen conditioneren het proces- of 

afvalwater op zodanige wijze dat het gedurende lange tijd de 

optimale eigenschappen in het kringloopproces heeft en ge-

schikt is om na uitvlokken te worden geloosd.

DROOGMIDDEL
Voor het drogen van onderdelen die na bewerking vochtig zijn, 

leveren wij granulaat in diverse korrelgroottes die het oppervlak 

na iedere bewerking intensief drogen of ze tegelijkertijd ook 

licht polijsten. Zij bestaan uit organisch geregenereerde grond-

stoffen.
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TRADITIE EN INNOVATIE
Onze behandelingsmiddelen hebben zich in meer dan duizen-

den toepassingen bewezen.

Echter het verantwoordelijkheidsgevoel voor een milieuvriende-

lijk gebruik neemt toe en ook de productieprocessen van onze 

klanten veranderen.

Daarom is ons team van ervaren chemici voortdurend bezig om 

de formules van onze compounds aan te passen aan de veran-

derende wetgeving en eisen van de klant en indien nodig wor-

den nieuwe producten op de markt gebracht. Naast de hogere

doeltreffendheid van het proces, ligt de nadruk op een duurza-

me behandeling van grondstoffen en milieuvriendelijke behan-

delingsmiddelen.

DICHT BIJ DE TOEPASSING
Samen met onze klanten hebben wij vele nieuwe recepturen 

ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld compounds ontwikkeld die 

het mogelijk maken het proceswater continue in kringloop te 

recyclen en daardoor te hergebruiken. Hierdoor wordt het wa-

ter- en compoundverbruik drastisch verminderd en het milieu 

beschermd.

Een ander voorbeeld is additieve processing: Voor de vaak bionisch 

gevormde onderdelen, hebben wij het AM Post Process ontwik-

keld, dat speciaal is aangepast aan de voor dit productieproces 

typische oppervlaktestructuren.

En aangezien de compounds een beslissende invloed hebben 

op het succes van de oppervlaktebewerking zijn niet alleen 

onze procestechniekers, maar ook onze collega’s in het labora-

torium nauw betrokken bij de tests die wij uitvoeren in ons Test 

& Training Center in Haan (D).

GEGARANDEERDE KWALITEIT
Alle behandelingsmiddelen worden regelmatig onderworpen 

aan een uitgebreide kwaliteitscontrole in ons laboratorium. Het 

productgebied van de behandelingsmiddelen is gecertificeerd 

volgens DIN ISO 9001:2015.

ARBEIDS- EN MILIEUBESCHERMING VAN HET HOOGSTE 
NIVEAU
Niet alleen bij het gebruik van Trowalplast kunststof chips door 

onze klanten, maar ook bij de productie bij Walther Trowal 

gelden de hoogste normen: een naverbrandingsinstallatie, die 

werkt volgens het principe van regeneratieve thermische oxi-

datie (RTO) zuivert de afvoerlucht ... een verdere bijdrage aan 

milieubewuste productie.

Current issue date: 27 August 2021 Original approval(s):
Expiry date: 26 August 2024 ISO 9001 - 1 May 2020 
Certificate identity number: 10369469

Certificate of Approval

David Derrick

Area Operations Manager UK & Ireland

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
            

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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This is to certify that the Management System of:

Walther Trowal Limited
Fenton Industrial Estate, Spedding Road, Stoke-on-Trent, ST4 2SN, United Kingdom

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 9001:2015
Approval number(s): ISO 9001 – 00025404

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable 
to this approval are listed.

The scope of this approval is applicable to:

The manufacture of ceramic abrasives for component finishing. The sales and servicing of surface preparation equipment. The 
storage and distribution of process consumables.

This certificate is a continuation of a previous approval from another certification body as follows:

Previous original ISO 9001 approval on 08-MAR-1994, BSI certificate number FM 27551
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trowalit KERAMISCHE CHIPS

EFFICIËNCY IN VELE VORMEN EN KWALITEITEN
Keramische chips zijn de allrounders: Door hun hoge dichtheid ontstaat een zeer hoge slijpdruk, zo verwijderen ze snel zelf de 

grootste bramen en zorgen voor glanzende oppervakten.

KWALITEIT
DRIEHOEK

(TRI) 
(a x b)

DRIEHOEK SCHUIN
(A/C TRI)
(a x b)

DRIESTER
(A/C T/S)
(a x b x c)

ELLIPS
(ELI)

(a x b x c)

CYLINDER
(CYL)
(a x b)

CYLINDER SCHUIN
(A/C CYL)

(a x b)

WXC

4 x 4 
6 x 6 

10 x 10 
13 x 13 
16 x 16 
20 x 20 
26 x 26 
30 x 30

4 x 10 
6 x 12 

10 x 15
10 x 20 
13 x 26 
15 x 15 
15 x 30 
25 x 25 
33 x 23

4 x 4 x 5
6 x 6 x 6

10 x 10 x 10
20 x 20 x 20

14 x 14 x 5 
20 x 20 x 8

2,5 x 5
3 x 10
6 x 7

6 x 14
7 x 13

10 x 19
20 x 40

3 x 10
4 x 11
6 x 10 
6 x 14
7 x 15
8 x 20

10 x 20
15 x 25

MAC

Z

F

PI

BA

WV

FSG

DK

MHS 1,7 x 5 | 2,5 x 8
3 x 10 | 4 x 14

MHC

GP
4 x 4 | 6 x 6 | 8 x 6
     8 x 8 | 10 x 10

14 x 14 x 5
20 x 20 x 8

1,7 x 5 | 2,5 x 8 | 3 x 10 
   4 x 6 | 4 x 10  | 4 x 14

  4 x 10
  6 x 14
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KWALITEIT
QUINTO 

(QUI)
(a x b) 

STER 
(STE)

(a x b x c)

PYRAMIDE 
(PYR)

(a)

PIJLPUNT
(PFG)
(a x b)

ROMBUS 
(RHO)

(a x b x c)

KOGEL 
(KUG)

(a)

WXC

10 (13 x10)
15 (18x15)
25 (28x25)
30 (33x30)
35 (38x35)

22 x 10 x 8
35 x 17 x 12
40 x 20 x 15

15
25
35
45

14 x 14
19 x 19
24 x 24

50 x 30 x 30

MAC 6

Z

F

PI

BA

WV

FSG 4 | 6 | 8

DK

MHS

MHC

GP 4 | 6 | 8

Door hun hoge dichtheid maken de keramische slijpchips korte looptijden mogelijk. Op stalen onderdelen produceren zij 

glanzende oppervlakten.
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trowalplast KUNSTSTOF CHIPS

KWALITEIT
PYRAMIDE 

(PYR)
(a)

WIG
(PQ)

(a x b)

DRIESTER
(TRI)
(a)

KEGEL 
(KEG)

(a)

HSC

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 22 | 32 | 42

8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59

HDC

11 (11 X 16)

8 | 12 | 16 | 19 | 29 | 39

ET
8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59

SP 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 22 | 32 | 42 | 52

NG 10 | 15 | 20 12 | 16 | 19

XS 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

11 (11 x 16)

22 | 32 | 42 | 52 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59

HDM 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 22 | 32 | 42 8 | 12 | 16 | 19 | 29 | 39

V 2030-NC 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 22 | 32 | 42 | 52 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59

HDP 10 22 | 32 | 42 8 | 12 | 16 | 19

AF
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 22 | 32 | 42 | 52 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59

CX

PP 15 19

VOOR EEN EGALE EN GLADDE BEWERKING
Kunststof chips zijn lichter dan keramische chips en zijn daarom zeer geschikt voor zachte materialen, bijvoorbeeld voor gegoten 

aluminium onderdelen. Kunststof chips behouden hun vorm en splinteren niet.

TO
EN

EM
EN

D
E 

SL
IJ

PW
ER

KI
N

G



Kunststof        09CHIPS EN COMPOUNDS

KWALITEIT
PARABOLOID 

(PA)
(a x b x c)

VLIEGERVORM
(SPITS)

(a x b x c)

VLIEGERVORM
(STOMP)
(a x b x c)

HALVE BOL 
(LIN)
(a)

NIPPEL 
(NIP)
(a x b)

HSC

28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)
51 (51 x 27 x 51)
61 (61 x 33 x 61)

HDC
28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)

ET 28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)
51 (51 x 27 x 51)SP 63 (63 x 32 x 22) 75 (75 x 61 x 37)

NG 28 (28 x 16 x 28)

XS

28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)
51 (51 x 27 x 51) 63 (63 x 32 x 22) 75 (75 x 61 x 37)

14

HDM
28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)

V 2030-NC

28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)
51 (51 x 27 x 51) 63 (63 x 32 x 22) 75 (75 x 61 x 37)

HDP
28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)

AF 28 (28 x 16 x 28)
41 (41 x 23 x 41)
51 (51 x 27 x 51)

63 (63 x 32 x 22) 75 (75 x 61 x 37)

CX
53 (40 x 51)
62 (50 x 60)

PP

Kunststof chips zijn geschikt voor lichte en non-ferrometalen, de oppervlakten hebben na bewerking een matte glans.
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BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN VOORWAARDEN OPMERKINGEN

CORROSIEBESCHERMING REINIGING / ONTVETTING    OPLICHTEN WATERHARDHEID °DH

trowal ARF-S alkalisch ++ + ++ Alle bereiken Sterk schuimend

trowal S 70 alkalisch ++ + 0 10 – 15

trowal KH65 licht alkalisch ++ 0 + 10 – 15

trowal KTI neutraal ++ ++ ++ Alle bereiken Licht schuimend, t.b.v. titanium

trowal M 10 licht alkalisch + + ++ Alle bereiken Sterk schuimend

Speciale compound voor proceswater, welke niet in het recyclingproces wordt meegenomen.

› Geschikt voor de bewerking van staal, edelstaal, NE-metalen, keramiek en kunstoffen

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen



trowal VLOEIBARE COMPOUNDS – RECYCLINGTECHNIEK

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN VOORWAARDEN OPMERKINGEN

CORROSIEBESCHERMING REINIGING / ONTVETTING    OPGLANZEN WATERHARDHEID °DH

trowal KFL licht alkalisch + + ++ 10 – 15 Universeel inzetbaar

trowal DE 97 alkalisch ++ ++ + 10 – 15 Ontvettingsmiddel

trowal KR 50 alkalisch ++ + + 10 – 15 Zeer goede corrosiebescherming

Vloeibare compounds       11CHIPS EN COMPOUNDS

Compounds welke geen zeep bevatten en onafhankelijk zijn van de hardheid van het water.

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN VOORWAARDEN OPMERKINGEN

CORROSIEBESCHERMING REINIGING / ONTVETTING OPGLANZEN WATERHARDHEID °DH

trowal KRA licht alkalisch + ++ + Alle toepassingen Universeel inzetbaar

trowal SGK alkalisch + ++ + Alle toepassingen

Goede corrosiebescherming op NE-me-
talen, ontvettingsmiddel, zeer hoge 
oppervlakte-energie op Al- en Zn-spuit-
gietstukken.

trowal KRS alkalisch ++ + + Alle toepassingen Zeer goede corrosiebescherming

trowal OS 30 alkalisch ++ ++ 0 Alle toepassingen
Goede corrosiebescherming op staal, 
sterk ontvettingsmiddel –  demulgerend

trowal AL 01 neutraal ++ + ++ Alle toepassingen Bijzonder geschikt voor NE-metalen

Voor de recylingtechniek produceren wij behandelingsmiddelen die nauwelijks schuim ontwikkelen bij het reinigen van het proces- 

water in de proceswatercentrifuge.

› Geschikt voor de bewerking van staal, edelstaal, NE-metalen, keramiek en kunststoffen.

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
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trowal COMPOUNDS – ALS SLIJPONDERSTEUNING

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN RECYCLINGTECHNIEK OPMERKINGEN

SLIJPWERKING REINIGING / ONTVETTING    CORROSIEBESCHERMING

trowal VS neutraal ++ - - ++ Zeer weinig schuim

trowal 9 A neutraal ++ - - ++ Zeer weinig schuim

trowal HG alkalisch + + - + Zeer weinig schuim

trowal K 10 sterk alkalisch - ++ ++ 0 Matig schuim

trowal K 15 sterk alkalisch - ++ ++ - Veel schuim

trowal K 25 sterk alkalisch - ++ ++ - Veel schuim

trowal B 2 alkalisch - ++ ++ ++ Zeer weinig schuim

Poedervormige compounds verhogen de slijpwerking en ondersteunen de ontvetting.

› Geschikt voor de bewerking van staal, edelstaal, NE-metalen, keramiek en kunststoffen.

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
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trowal COMPOUNDS – BEITSEN EN KOGELPOLIJSTEN

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN SCHUIM OPMERKINGEN

BEITSWERKING REINIGING ONTVETTING BIJZONDER GESCHIKT VOOR…

trowal AG 26 zuur + ++ ++ Veel schuim  Zilverbewerking

trowal KP 12 zuur + ++ ++ Matig schuim

trowal FMV zuur + ++ ++ Veel schuim Velgenbewerking

trowal LZ 11 sterk zuur ++ 0 0 Matig schuim Koper- en messingbewerking

Speciale compounds voor het beitsen en kogelpolijsten. Deze compounds zijn niet geschikt voor recycling.

› Geschikt voor de bewerking van staal, edelstaal, NE-metalen, keramiek en kunststoffen.

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
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trowapast PASTA – VOOR HET SLIJPEN EN POLIJSTEN

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN OPMERKINGEN

 SLIJPWERKING POLIJSTWERKING  CORROSIEBESCHERMING TOEPASSING

trowapast PKR alkalisch ++ +* ++ Voorslijpen – polijsten* Speciaal voor harde materialen

trowapast PKS alkalisch ++ 0 ++ Slijpen – fijnslijpen

trowapast PKZ alkalisch ++ + ++ Slijpen – fijnslijpen

trowapast PKV alkalisch + ++ ++ Fijnslijpen – polijsten

trowapast PKC alkalisch ++ ++* ++ Slijpen – polijsten* Ook voor keramische materialen

trowapast PKP alkalisch - ++ ++ Polijsten

trowapast PKM alkalisch - ++ ++ Polijsten Speciaal voor messing materialen

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
* Meer dan 24 uur looptijd

De trowapast slijp- en polijstpasta‘s zorgen voor hoogglanzende oppervlakten. Ze werken vooral op de oppervlakten, minder 

op de kanten. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het slijpen en polijsten van messen. Deze slijp- en polijstpasta’s zijn niet 

geschikt voor recycling. 

› Geschikt voor de bewerking van staal, edelstaal, NE-metalen, keramiek en kunststoffen.
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trowalpur VLOEIBAAR VLOKKINGSMIDDEL

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN RECYCLINGTECHNIEK OPMERKINGEN

SLIJTAGE CHIPS SLIJTAGE METAAL TENSIDEN / OLIE 

trowalpur LAC sterk zuur ++ ++ ++ - In combinatie met neutralisatie-middel voor 
vlokkingsinstallaties

trowalpur F neutraal + 0 + -

trowalpur C licht zuur ++ + - ++  Speciale toepassingen

trowalpur R licht zuur ++ + 0 ++ Universeel inzetbaar

trowalpur S licht zuur ++ + 0 ++ Op natuurlijke basis, chloridevrij

trowalpur T licht zuur ++ + + ++ Universeel inzetbaar, overdosering vermijden

trowalpur E licht zuur ++ + + ++ Op natuurlijke basis, chloride-arm

De trowalpur vlokkingsmiddelen worden gebruikt voor de bewerking van het proceswater, welke na het glijslijpen van de onder-

delen met chips slijtage bevat en vaak ook olie. Met deze vlokkingsmiddelen zorgen wij ervoor dat onze klanten alleen kristalhelder 

water in het riool lozen, dat aan alle officiële voorschriften voldoet.

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
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trowalpur – POEDERVORMIG VLOKKINGSMIDDEL

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN  RECYCLINGTECHNIEK    OPMERKINGEN

SLIJTAGE CHIPS SLIJTAGE METAAL TENSIDEN / OLIE 

trowalpur ESM licht alkalisch ++ ++ ++ ++ Ook voor afvalwatervlokking

trowalpur ESB licht alkalisch ++ ++ ++ + Ook voor afvalwatervlokking     

trowalpur ESZ alkalisch ++ ++ ++ ++
Behoud van de alkalische pH-waarde, 
olieverbinding

trowalpur ESO neutraal + - ++ ++
In combinatie met vloeibaar vlokkings-
middel voor olieverbinding

trowal HULPMEDIA

De hulpmedia corrigeren de parameters van het proceswater, zoals b.v. de pH-waarde, de waterhardheid of de mogelijkheid tot 

schuimvorming.

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN RECYCLINGTECHNIEK OPMERKINGEN

SCHUIM REINIGING CORROSIEBESCHERMING

trowal PH PLUS alkalisch - - - ++
Verhogen van de pH-waarde in het 
proces

trowal SBW licht alkalisch - - - ++ Verhoging van de waterhardheid     

trowal SB 93 neutraal 0 + - + Ontschuimingsmiddel 

trowal CL 21 alkalisch 0 ++ ++ ++ Systeemreiniger

De trowalpur vlokkingsmiddelen worden gebruikt voor de bewerking van het proceswater, welke na het glijslijpen van de on-

derdelen met de chips slijtage bevat en vaak ook olie. Met deze vlokkingsmiddelen zorgen wij ervoor dat onze klanten alleen 

kristalhelder water in het riool lozen, dat aan alle officiële voorschriften voldoet. Poedervormig vlokkingsmiddel is geschikt voor 

handmatige en automatische dosering.

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
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trowapol – DROOG- EN POLIJSTMIDDEL

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN OPMERKINGEN

KORRELGROOTTE DROGING POLIJSTEFFECT

trowapol GRAN 2 neutraal 0,50 – 1,18 mm ++ + Maïsschrot-granulaat

trowapol GRAN 3 neutraal 0,75 – 1,60 mm ++ + Maïsschrot-granulaat

trowapol GRAN 4 neutraal 1,18 – 3,15 mm ++ + Maïsschrot-granulaat

trowapol GRAN 6 neutraal 3,15 – 4,5 mm ++ + Maïsschrot-granulaat

trowapol NUSS 1 neutraal 0,20 – 0,45 mm + ++ Walnotenschrot-granulaat

trowapol NUSS 4 neutraal 1,70 – 2,40 mm + ++ Walnotenschrot-granulaat

trowapol NUSS 5 neutraal 2,40 – 4,00 mm + ++ Walnotenschrot-granulaat

De onderdelen die na de bewerking nog vochtig zijn, worden gedroogd in een verwarmde droogvibrator gevuld met granulaat. 

Ze komen droog en vlekvrij uit de machine. Tijdens het drogen reinigt het granulaat de onderdelen van lichte vervuiling en wordt 

het oppervlak licht gepolijst.

Alle granulaatkorrels zijn gemaakt van natuurlijke, duurzame grondstoffen.

• Maïsgranulaat heeft een goed drogend effect met een bijkomend polijstend effect en het reinigt

   de onderdelen ook makkelijk van lichte vervuiling.

• Walnotenschrot wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid van het materiaal en heeft daardoor een geringe zuigkracht.

› Geschikt voor alle oppervlakten

++ = zeer goed geschikt resp. hoog | + = goed geschikt resp. gemiddeld | 0 = beperkt geschikt resp. weinig | - = niet geschikt resp. geen
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DRUKONTBRAMEN EN KOGELPOLIJSTEN 

Voor het drukontbramen en kogelpolijsten worden meestal 

staalkogels met een diameter tussen 

2,5 en 5,0 mm alsmede satelieten en pins toegepast. Al naar 

gelang het gewenste bewerkingsresultaat zijn ze in verschillen-

de edelstaalkwaliteiten verkrijgbaar.

FIJNSLIJPEN 

Glaskogels zijn zeer goed geschikt voor een lichte ontvetten-

de reiniging van complex gevormde onderdelen (met binnen-

contouren) met corrosiebeschermende eigenschappen. Door 

bepaalde groottes en uiterst geringe slijtage is de neiging tot 

inklemmen zoveel mogelijk geminimaliseerd. Standaard groot-

tes: 2-10 mm.

TROWAL – OVERIGE HULPMEDIA

SCHEIDEN VAN DUNNE ONDERDEELTJES
ATK, anti-plakkorrels zorgen ervoor dat ook vlakke, dunne on-

derdeeltjes (b.v. vlakke plaatjes) gelijkmatig worden bewerkt. 

Tevens zorgen zij ervoor dat extreem vlakke onderdeeltjes niet 

aan elkaar kleven. Voor bijzonder moeilijke toepassingen is ook 

grootte 100-300 μm leverbaar.

BENAMING pH-BEREIK EIGENSCHAPPEN OPMERKINGEN

KORRELGROOTTE

trowal ATK neutraal 0,3 – 0,9 mm
tot 85°C warmtebestendig

Scheidingsmiddel bij de bewerking van vlakke 
onderdelen, welke de neiging hebben aan elkaar 
te kleven.trowapol KLS neutraal 0,1 – 0,3 mm

trowapol GLK 2 – 12 neutraal 2 – 12 mm kogelvormig
Fijne glaskogels, zorgen voor zijdematte opper-
vlakten
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SERVICE – MEER DAN CHIPS & COMPOUNDS

Meer dan alleen de levering van onze installaties, bieden wij 

een uitgebreide ondersteuning, bijvoorbeeld bij de configuratie 

van geschikte machines en behandelingsmiddelen, met vergun-

ningsprocedures en arbeidsveiligheid, met REACH-conformiteit 

of zelfs Cradle-to-Cradle (C2C) certificering.

TESTEN BRENGEN ZEKERHEID
In ons Test & Training Center bepalen wij door middel van proe-

ven met onderdelen van onze klanten, de meest geschikte ma-

chine, de juiste chips en compounds onder begeleiding van de 

know-how van onze collega’s uit diverse vakrichtingen.

DE CHEMIE KLOPT
Onze collega‘s in het laboratorium zorgen ervoor dat alle pro-

ducten voldoen aan de huidige wettelijke eisen. Zij begeleiden 

ook de proeven en geven advies bij de keuze van de geschikte 

compounds.

Indien nodig analyseren zij afvalwatermonsters van de klanten 

en geven zo de zekerheid, dat aan alle grenswaarden wordt 

voldaan.

DOCUMENTEN CREËREN VEILIGHEID
Aangezien wij zowel de machines als de chips en compounds 

zelf vervaardigen, voorzien wij onze klanten van de volledige 

documentatie die zij nodig hebben voor de werking van hun 

machines. Dit omvat bijvoorbeeld bewijs, dat de compounds 

geen grondstoffen bevatten zoals dierlijke bestanddelen of 

conflictmineralen, of dat zij voldoen aan de richtlijnen voor ex-

plosiebeveiliging.

Wij stellen alle veiligheidsinformatiebladen ter beschikking in 

de respectieve taal van het betreffende land.

EN WAAROM KUNNEN WE DIT ALLEMAAL DOEN?
Omdat wij de hele procesketen met al zijn componenten en pro-

cesapparatuur tot in de kleinste details kennen en ervaring heb-

ben met veel verschillende toepassingen.
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