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   TRYGGHET



Ett brett produktutbud, nära kundrelationer och en problem-  

lösande inställning. Det är en bra sammanfattning av 

oss på G A Lindberg ProcessTeknik AB. Vi vill inte bara 

erbjuda de bästa smörjnings- och kemilösningarna till våra 

kunders maskiner och verktyg. Att vara närvarande, ge 

kundanpassande råd och säkerställa kvaliteten – både 

före och efter leverans – är minst lika viktigt. En komplett 

samarbetspartner för hela produktionskedjan med andra ord. 

Med G A Lindberg ProcessTeknik AB får du också en  

stabil partner med över 70 års erfarenhet inom svensk 

industri. Vi arbetar nära utvalda leverantörer med bland 

andra Petrofers moderna laboratorium där våra produkter 

utvecklas och kvalitetssäkras. Självklart uppfyller vi de 

ISO-certifieringar som krävs och vi ligger långt fram i vårt 

miljö- och kvalitetsarbete. 

TEKNISK
   KOMPETENS

PROBLEM-
         LÖSARE



HÅLLBAR
  UTVECKLING

Framtidssäkrad produktion

INNOVATIV
    FORSKNING



Det är få företag som inte har ett aktivt miljötänk idag.  

Att värna om miljön är viktiga framgångsfaktorer för de 

flesta – oavsett bransch och typ av produkter. Om företag 

säljer oljor och kemiska lösningar, som kan ge en negativ 

miljöpåverkan på vår omvärld, är det en absolut nödvän-

dighet. G A Lindberg ProcessTeknik AB ligger långt fram i 

produktutvecklingen med målet att ta fram ”den nya gene-

rationens produkter”. Vi vill erbjuda våra kunder produkter 

som är säkra för användarna, som ger en längre livslängd 

på maskiner och verktyg och som är snällare mot miljön. 

Tillsammans med våra leverantörer är vi ständigt uppda-

terade på de nya miljökraven och vilka kemikalier som 

är bäst lämpade. Dessutom har vi möjlighet att testa och 

analysera våra kunders processvätskor för att utröna aktuell 

status och därigenom se om det är dags för utbyte eller 

andra åtgärder. Dessa regelbundna serviceanalyser och 

kvalitetskontroller är en viktig del av vårt hållbarhetstänk. 

INTELLIGENT
   MILJÖARBETE



KYLMEDIER FÖR 
VÄRMEBEHANDLING

   HEAVY 
     METAL 
 SOLUTIONS

Smidiga produktlösningar

G A Lindberg ProcessTeknik AB har ett nära 

samarbete med Petrofer – kända för en 

gedigen forskning, fantastisk service och 

förstklassig teknisk prestanda på allt de 

levererar. Tack vare Petrofer kan vi erbjuda 

över 1 200 kemiska produkter och special-

vätskor av bästa kvalitet för metallindustrin. 

Givetvis hjälper vi dig att hitta de bästa 

lösningarna för just din verksamhet och 

industri. 



KYLMEDIER FÖR 
VÄRMEBEHANDLING

Moderna metoder för värmebehandling ställer nya krav 
på kylmedier. G A Lindberg ProcessTeknik AB ligger alltid 
i framkant när det gäller utvecklingen av produkter som 
ska motsvara eller överträffa nya krav och behov. Med oss 
som partner uppnår våra kunder bättre lönsamhet, högre 
produktivitet, enklare processer, lägre energiförbrukning 
och en god miljöhänsyn. G A Lindberg ProcessTeknik AB 
erbjuder en heltäckande produktpalett för alla behov inom 
värmebehandlingsområdet.

HÄRDOLJOR

• Snabbkylande härdoljor med kort  

ångfas för kylning av olegerade  

eller legerade härdbara stål- och  

sätthärdningsstål. 

• Högpresterande varmbadsoljor 

med utmärkt åldringsstabilitet för 

flera applikationsområden. 

 Våra varmbadsoljor sätter en ny 

standard gällande kylhastighet, 

formförändringar och livslängd.

• Härdoljor anpassade för hög-

legerat verktygsstål.

VATTENBLANDBARA HÄRDVÄTSKOR

• Polymer- och glykolbaserade  

härdvätskor för induktion- och 

flamhärdning. Dessa kan även 

användas för upplösningsbehand-

ling för aluminiumlegeringar.

• Vattenbaserade härdvätskor med 

oljelik kylförmåga.

SALTBAD

• Saltbad för olika värmebehand- 

lingsmetoder. Dessa ger hög  

flexibilitet, jämn temperaturför-

delning och korta uppehållstider.

• I vårt sortiment ingår också spe-

cialsalt för härdning, uppkolning, 

värmeöverföring och rengöring.

SKYDDSPASTA MOT UPPKOLNING

• Vattenbaserade och konventio-

nella lösningsmedels baserade 

pastor för skydd mot uppkolning 

av stål i gasatmosfär. 

• Resterna av skyddspastorna 

 avlägsnas enkelt efter använd-

ning mekaniskt eller genom 

tvättning.



BRANDSÄKRA  
HYDRAULVÄTSKOR

G A Lindberg ProcessTeknik AB erbjuder flera process  -
vätskor för smide och olika typer av gjutning. Vi kontrollerar 
vätskorna regelbundet för att säkerställa att de uppfyller 
rådande säkerhetskrav och bibehåller utlovad prestanda. 
Målet är också att våra processvätskor ska vara kostnads-
effektiva och bidra till minskat verktygsslitage. 

PROCESSVÄTSKOR FÖR  
GJUTNING OCH SMIDE

SLÄPPMEDEL FÖR PRESSGJUTNING

• Formaldehydfria släppmedel för 

pressgjutning av aluminium,  

magnesium och zinklegeringar.

• Vi erbjuder biostabila varianter 

både med och utan vax.

KOLVSMÖRJMEDEL

• Oljor och pastor med eller utan 

grafittillsats. Våra fasta smörj- 

medel garanterar en ren miljö 

och låg förbrukning. 

• Vi erbjuder även utrustning för 

applicering av fasta smörjmedel  

i pulverform.

VÄRMEÖVERFÖRINGSVÄTSKOR

• Syntetiska och mineraloljebase-

rade vätskor för värmeöverföring 

med mycket hög termisk stabilitet.

SMÖRJMEDEL FÖR SMIDESPROCESSER

• Vattenfria och vattenblandba-

ra smörjmedel för form- och 

varmsmide. Produkterna finns i 

varianter med eller utan grafit-

tillsats. 

• Specialprodukter för central- 

smörjningssystem i automatiska 

smidesmaskiner.



G A Lindberg ProcessTeknik AB erbjuder ett brett sorti-
ment av brandsäkra hydraulvätskor som har utvecklats 
kontinuerligt under mer än 70 år. Vi har också ett stort 
antal OEM-godkännanden inom detta segment. Med våra 
moderna hydraulvätskor minimeras risken för brand eller 
explosion i de miljöer där produkterna används.

BRANDSÄKRA  
HYDRAULVÄTSKOR

HYDRAULVÄTSKA TYP HFA

• Mineraloljebaserade vätskor av 

typ HFA-E och mineralojefria 

vätskor av typ HFA-S. 

HYDRAULVÄTSKA TYP HFC

• Tack vare noggranna val av rå-

varor uppfyller våra HFC-produk-

ter alla tekniska krav. Produkterna 

har uppnått goda resultat under 

många år, särskilt inom gjuteri- 

industrin. 

• Genom ett bra samarbete med 

OEM-tillverkare som till exempel 

Bühler, Frech och Bosch-Rexroth 

har vätskorna erhållit alla viktiga 

godkännanden. 

HYDRAULVÄTSKA TYP HFD

• De syntetiska och vattenfria 

hydraulvätskorna har samma 

egenskaper som traditionella hy-

drauloljor. Produkternas kemiska 

sammansättning ger mycket hög 

motståndskraft mot åldring och 

hydrolys, i kombination med bra 

korrosionsskydd. 

• HFD hydraulvätskorna har både 

hög flampunkt och hög självan-

tändningstemperatur.



SMÖRJMEDEL FÖR  
DRAGNING OCH PLASTISK  

BEARBETNING
Över 70 års forskning och utveckling har lett fram till 
skärvätskor av yttersta kvalitet. Våra skärvätskor har lång 
livslängd då de både är biostabila, bor- och formaldehyd- 
fria. Vätskorna bidrar till minskat verktygsslitage och 
renare maskiner. Bearbetade detaljer får en hög ytfinhet 
med bra korrosionsskydd. Vårt arbete har lett till bättre 
arbetsmiljö för användaren, minskad mikrobiell tillväxt, 
mindre risk för hudöver känslighet samt en minskad 
utveckling av rök och ångor. Våra skärvätskor är antingen 
vattenbaserade eller icke vattenspädbara. Alla produkter  
är högteknologiska och anpassade till respektive 
skärmetod och material.

VÄTSKOR FÖR SKÄRANDE 
BEARBETNING

VATTENBLANDBARA SKÄRVÄTSKOR

• Långtidsstabila skärvätskor med 

många användningsområden. De 

är korrosionsskyddande och ger 

hög produktivitet. I sortimentet 

finns produkter för skärande 

bearbetning, slipning och tung 

bearbetning. 

• Skräddarsydda skärvätskor med 

hög halt av estrar för maximal 

ytfinhet vid bearbetning av alumi-

nium. Skärvätskorna är fria från 

bor, formaldehyd och aminer  

och är pH-stabila.

RAKA SKÄROLJOR

• Skäroljor för skärande bearbet-

ning av stål, lättmetall och olika 

gulmetaller. Dessa ger hög 

produktivitet, lång verktygslivs-

längd och fina ytegenskaper. 

• Slipoljor med utmärkt prestanda 

och låg ångbildningsfaktor 

som är effektiva vid höga slip-

hastigheter.

• Henings-, honing- och läppnings- 

oljor med god filtrerbarhet och 

avrinning för optimal ytkvalitet 

vid hög avverkning. Passar för 

heningsverktyg med diamant, 

karborundum och andra slip medel 

samt för bearbetning av stål, 

aducerjärn, gulmetaller, lättmetaller 

samt kromade ytor. Oljorna har 

god åldringsbeständighet. 

• Oljor som har svaveldeaktiverande 

och koboltbindande tillsatser.



G A Lindberg ProcessTeknik AB har ett brett utbud av 
produkter för dragning och plastisk bearbetning. I vårt sor-
timent finns rena oljor, emulsioner, dispersioner, syntetiska 
produkter och pastor. Varje produkt motsvarar kraven vid 
plastisk bearbetning samt garanterar maximal produktivitet 
och kvalitet. Vi erbjuder också vätskor för tråddragning, 
som exempelvis kallformning, klippning, djuppressning och 
valsning.

SMÖRJMEDEL FÖR  
DRAGNING OCH PLASTISK  

BEARBETNING

TRÅDDRAGNING

• Emulsioner, rena oljor, pastor 

och syntetiska smörjmedel för 

dragning av tråd och profiler 

av koppar, kopparlegeringar, 

stålkord och rostfritt stål. 

• Högvärdiga oljor för tråddrag-

ning av aluminium och alumini-

umlegeringar.

KALLPRESSNING

• Dispersioner och rena oljor för  

flera ändamål inom kallpressning  

 

– bland annat traditionella 

extruderingsoljor för kall- och 

varmformning av olika material. 

PLÅTFORMNING

• Luktfria och självdunstande 

drag medel med låg till medelhög 

viskositet, både för stansning 

och profildragning. Lämpliga för 

mikrosmörjning. 

• Vattenbaserade pastor, lösningar, 

emulsioner och dispersioner för 

ett brett användningsområde – till 

exempel finklippning av kopp-

lingsskivor eller djuppressning av 

rostfria stålflänsar. 

VALSNING

• Dispersioner och rena oljor för 

flera användningsområden –  

exempelvis traditionella extrude-

ringsoljor för kall- och varm-

formning av olika material. 



INDUSTRIELL RENGÖRING

G A Lindberg ProcessTeknik AB erbjuder ett brett sortiment 
av smörjmedel för industriell användning – framför allt när 
det gäller hydraulik, kuggväxlar och smörjning av axlar 
eller prismor. Vi tar också fram anpassade lösningar efter 
våra kunders särskilda önskemål och behov. 

INDUSTRIELLA 
SMÖRJMEDEL

HYDRAULOLJOR

• Specialanpassade hydrauloljor 

baserade på oljor av god kvali-

tet. Dessa har hög motståndskraft 

mot åldring och nötning tack 

vare omsorgsfulla val av tillsatser. 

Högt viskositetsindex (VI) ger 

dessutom stabil viskositet över ett 

brett temperaturområde. 

• Biologiskt nedbrytbara alternativ 

baserade på naturliga och synte-

tiska råvaror.

KUGGVÄXELOLJOR

• Kuggväxeloljorna uppfyller 

kraven i DIN/ISO 51 524 T 3 

och har utmärkta EP-egenskaper 

och korrosionsskydd. Produkterna 

lämpar sig för alla industriella 

processer.

GEJDOLJOR

• Produkter med extremt god 

vidhäftning och hög bärighet 

för att undvika stick-slip. Våra 

gejdoljor är vattenavvisande och 

har utmärkta korrosionsskyddan-

de egenskaper. 

• Specialanpassade smörjmedel 

för textil- och pappersindustrin. 

Dessa lämpar sig även för olje- 

smorda öppna kuggväxlar. 

SPINDELOLJOR

• Specialolja med extra låg visko-

sitet som passar för smörjning av 

högvarviga axlar i verktygsmaski-

ner, slipmaskiner, textilmaskiner 

och symaskiner. De har utmärkt 

åldringsstabilitet och korrossions-

skydd.



G A Lindberg ProcessTeknik AB erbjuder ett stort utbud  
av moderna formaldehydfria tvättmedel för tillverknings- 
industrin. Produkterna är framtagna med hänsyn till den 
senaste forskningen samt till dagens miljö- och hälsokrav. 
Våra tvättmedel garanterar både lång livslängd och låga 
underhållsbehov. Självklart hjälper vi till att skräddarsy 
tvättmedel som passar specifika tvättsystem inom din 
tillverkningsindustri.  

INDUSTRIELL RENGÖRING

NEUTRALA RENGÖRINGSVÄTSKOR 

• Neutrala tvättvätskor används  

både för intermediära renings-

steg och slutrengöring av 

metallytor. 

• Våra tvättvätskor har hög  

demulgeringsförmåga som  

möjliggör enkel separation  

av oljor vid rengöring.

BASISKA RENGÖRINGSVÄTSKOR

• Basiska tvättvätskor används när 

extra hög renhet krävs hos metall- 

ytor, till exempel före förzinkning 

eller målning. 

• Starkt basiska tvättvätskor rekom-

menderas i flerzonsprocesser,  

eftersom de förhindrar att salt- 

rester torkar fast på detaljerna.

KOLVÄTEBASERADE RENGÖRINGSVÄTSKOR

• Kallrengöringsvätskor baserade 

på kolväten. Dessa vätskor är lukt- 

fria och innehåller varken klor, 

fluor eller aromatiska föreningar.

• Kolvätebaserade tvättvätskor är 

endast avsedda för avfettning. 

• Beroende på användnings- 

område måste särskild hänsyn  

tas till produkternas flampunkt.

SPECIALANPASSADE RENGÖRINGSMEDEL

• Specialanpassade tvättvätskor 

utöver standardsortimentet. Dessa 

kan beställas separat eller ingå i 

ett kundanpassat tvättsystem för 

en hel produktionsprocess.

• Många av våra basiska och 

neutrala tvättvätskor finns också  

i varianter för kallapplicering.



G A Lindberg ProcessTeknik AB har ett stort utbud av 
rostskyddsmedel som är effektiva i de flesta industriella 
processer – särskilt inom fartygs- eller flygrelaterad produk-
tion. I sortimentet ingår oljor, vattenavvisande vätskor samt 
vattenbaserade och specialanpassade produkter för alla 
typer av processer. Vi lägger stor vikt vid att hitta lösningar 
som passar era specifika behov och användningsområde. 

ROSTSKYDD

ROSTSKYDDANDE OLJOR

• Rostskyddande oljor används för 

mellanlagring av torra detaljer 

under och efter tillverkningen

• De appliceras snabbt och ger ett 

utmärkt rostskydd. 

• Barium- och VOC-fria oljor.

LÖSNINGSMEDELSBASERAT ROSTSKYDD

• Lösningsmedelsbaserade 

rostskyddsmedel bildar en tunn 

rostskyddande film.  

• Eftersom lösningsmedlet avdun-

star upplevs filmen torrare jämfört 

med ytor som är täckta med 

rostskyddsolja.

VATTENAVVISANDE VÄTSKOR

• Vattenavvisande vätskor ger 

pålitligt rostskydd som byggs upp 

när lösningsmedlet har avdunstat.

• Skyddsfilmen har antingen olje- 

eller vaxliknande karaktär. 

VATTENSPÄDBARA KONCENTRAT

• Vattenhalten i vattenspädbara 

rostskyddskoncentrat ger fördelar 

jämfört med rostskydd som base-

ras på mineraloljor och lösnings-

medel – främst när det gäller 

arbetsskydd och brandsäkerhet.

• Vattenlösliga rostskyddstillsatser 

används i rengöringsbad eller 

kylemulsioner för att förbättra 

korrosionsskyddet.



G A Lindberg Processteknik AB erbjuder ett brett sortiment 
av serviceprodukter, såsom oljeskimmers, refraktometrar, 
doseringsutrustning, filtermaterial och olika tillsatser. 
Kontakta oss så hjälper vi till med rätt tillbehör för just din 
process.

SERVICEPRODUKTER

KOLORIMETER

Absorptionskolorimeter för smidig koncentrationsbestämning av  

släppmedelsemulsioner inom pressgjutningsindustrin.

TESTKIT FÖR PROCESSVÄTSKOR

Med våra testkit är det enkelt att provta processvätskor.

FILTERMATERIAL

Vi har ett brett utbud av filtermaterial för rening av processvätskor.

OLJESKIMMERS

Skimmers för att avlägsna läckoljor i processbad.

SYSTEMRENGÖRING

Tillsatser som förbättrar rengörings- och sköljningsförmågan hos vattenbase-

rade metallbearbetningsvätskor samt industriella rengöringsmedel.

MIXERS

Våra mixerutrustningar monteras på fat eller vägg för att enkelt mixa vatten-

blandbara produkter.

DOSERINGSUTRUSTNING

Vi erbjuder doseringsanordningar för fasta kolvsmörjmedel i pulverform.

REFRAKTOMETER

Med dessa optiska precisionsinstrument kan du effektivt fastställa koncentra-

tionen hos vattenblandbara medier.

PH-MÄTARE

Mätutrustning för elektrisk mätning av pH-värdet i vattenlösningar.

TILLSATSER

SKUMDÄMPARE

Våra skumdämpningsprodukter ökar luftavgången från vattenblandbara 

processvätskor och oljor.

VÄTMEDEL

Tillsatser som förbättrar vätningsförmågan hos vattenbaserade metallbear-

betningsvätskor och industriella rengöringsmedel.



G A Lindberg ProcessTeknik AB

Box 6044

164 06 Kista

Tel 08-703 02 00

www.galindberg.se

G A Lindberg ProcessTeknik AB ingår i den  
internationella industrikoncernen Indutrade


