Long-life Chain & Cable Grease

SMÖRJTEKNIK

65
Kedje & vire fett
Longlife
Livslängd är säkerhet, ekonomi och
funktion,
- upp till 15 ggr mer
• Torkar på ytan och stöter bort vatten, smuts,
damm & slam
• Har enastående penetrationsförmåga och sprider
sig till alla invändiga ytor
• Skyddar mot korrosion, saltvatten t.o.m. kraftig
saltlake
• Enkel att applicera och räcker länge
• Vidhäftar till och med våta ytor
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Omega 65 Long-life chain & cabel greaseEtt specialfett, speciellt utvecklat med mycket
speciella egenskaper.
Ungefär så speciell är 65:an och det inser man efter lång tid - när kedjor, vire och kablar
fortfarande är i nyskick.

Omega 65
Omegas ingenjörer har en enastående förmåga att kombinera krav. Krav utan kompromisser, det ska fungera, det ska fungera länge, det ska vara enkelt och det ska vara skonsamt.
Vanligtvis enkla krav som kräver kvalitet och ett högt teknologiinnehåll.
Krav som ofta betyder lite dyrare produkter men inte alltid, men alltid bättre totalekonomi
och säkrare drift. Därför är de tuffaste kraven - alltid våra egna.
65:an har en oerhörd kraft att tränga in i viren, kabeln eller till kedjans leder och den tål
enorma tryck. Den starkt penetrerande oljan bär en högtyckssubstans som följer med ända
in till smörjstället och tillsammans håller de ytorna väl separerade med den urstarka och
fint smörjande högtrycksfilmen.
Oljefilmen ligger som en barriär runt alla ytor och ger samtidigt ett starkt skydd mot vatten, saltlake och andra kemiska frätangrepp. Filmen blir nästan torr på ytan - vatten, damm,
smuts eller slam stöts bort - effektivt.
När den väl har applicerats så blir den kvar. Med en effektiv design blir ca 99% verksam solid
substans och bara 1% dunstar. Att ”lite-gör-mycket” är verkligen en av 65:ans många starka
argument. Det penetrerande fettet stannar oavsett tryck. Det motstår nedbrytning och
avdunstningen är låg.
65:ans skyddande förmåga är synnerligen stark, den ökar livslängden på kedjor, kabel och
vire upp till 15 ggr !!!
...därför ger fettet, det bästa förebyggande underhållet man kan ha,
...nästa smörjning blir oftast - ”no more”

FAKTA
Omega 65 är ett starkt penetrerande fett för smörjapplikationer där det krävs extrema
högtrycksegenskaper och kraftigt rost / korrosionsskydd under lång tid.
Omega 65 kan med fördel användas till
• Kablar & Vire • Kedjor av alla sorter • Glidytor • Växellådor • Kuggkransar
• Bussning • Ledlager • Gejdrar • Glidgejdrar på lastmaskiner • Pappersindustri
• Stålverk • Krankonstruktioner • Saltinläggningsmaskiner • Marin utrustning
Överträffar alla specifikationskrav för kedje, vire och kablel tillv. inkl ”Oil Rite Corp”.
Omega 65 har mycket god förmåga att vidhäfta fuktiga eller våta ytor.
Omega 65 är lättarbetad, har smidig koncistens och kan appliceras med pensel, svamp,
arbetshandske eller liknande.
Ett litet tips... är den lite värmd tränger den ”försvinnande snabbt” in i viren

DATA
Konsistens
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Förtjockare
Förpackning
Övrigt

NLGI 00
-29 +157
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Litiumkomplex
400 ml spray 400 g 1 Kg 15 kg 55 kg 160 kg

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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