”Shear Sensation Plus” All-Purpose Grease

SMÖRJTEKNIK

85
Hög prestanda fett
Longlife
Smörjer dag in och dag ut
med prestanda...
- som en styrkedemonstration
• Tål trycklast i en egen unik klass samtidigt helt
galvaniskt säker
• Oöverträffat universell med egenskaper som distanserar flertalet specialprodukter
• Mycket lång livslängd - ger därför automatiskt
mycket låg nötning och slitage
• Kraftfull temperaturvidd -40 till +270ºC och klarar hur mycket vatten som helst
• Osäker ? ...välj 85:an - ”blandbar med alla fett”
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omega 85 ”Shear sensation plus” all purpose greaseett av våra utvecklingsingenjörers
senaste bidrag i konsten att klara omfattande höga smörjkrav - i ett enda fett.
Det har samma höga Omega kvalitet men en helt ny revolutionerande teknologi med - en
prestanda som utklassar.

Omega 85
Är ett högprestandafett med en lite speciell uppbyggnad. Det saknar helt metalliskt förtjockningsmedel och har en ovanlig blandning av paraffinolja och vitolja.
85:ans speciella mix av ingående ämnen ger extra skonsamhet i känsliga lagerapplikationer.
Den orsakar ingen mikrokorrosion, t.o.m. högtrycksskyddet av EP-karaktär är inert och man
kan förutsätta att lagerytorna förblir intakt utan korrosionstendens - mycket längre.
Blandningen ger också mycket extrema värden vad beträffar filmstyrka, smörjförmåga och
driftsäkerhet. Inte minst besitter den en bredd i varvtalsregistret från relativt lågt till höga
varvtal. En varvtalsbredd - i världsklass.
Den termiska stabiliteten utmärker sig. Med en temperaturvidd från -40 och upp till +270ºC
klarar den massor av användning. Den är dessutom helt resistent mot vatten t.o.m. het ånga
och har synnerligen - låg friktion.
85:ans styrkor medför att den blir extremt universell. Konstigt annars när den besitter egenskaper som distanserar flertalet specialfetter.
I princip förblir den lika mjuk och smidig under hela sin livslängd, en livslängd enligt Omegas
kända adelsmärke - extremt lång - givetvis.
Omega 85 stannar kvar där den appliceras och behåller sin koncistens trots höga tryck. Den
är kompatibel med i princip alla tätningsmaterial och packningar. Ett fett som ger välsmordhet en ny dimension inom tribologin.
85:an uppvisar unik universell smörjsäkerhet i bilar och industrins glid- och rull -lager, i varm
eller kall omgivning i såväl lätt som tung belastning - osäker ?
Välj då 85:an - den är ”allround”

FAKTA
Omega 85, ett inbyggnadsfett, kanske det mest universella som någonsin utvecklats.
Omega 85 kan med fördel användas till
Alla typer av lager
• Alla typer av maskiner
• Alla typer av maskinelement
• Alla typer av industriapplikationer
• Alla typer av fordons smörjning
• Offshore utrustningar • Industri robotar • o.s.v
• Omega 85 kan med fördel användas i centralsmörjningsutrustningar.
Ett litet tips... vid riktigt smutsiga miljöer, stålverk, gjuterier... använd den i inbyggda
lager, bussningar..., välj annars Omega 33, 57, 59, 64 eller 77.

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

NLGI 0
NLGI 2
-40 +257 -40 +270
126
126
Modi polyurea
400 g 1 Kg 15 kg 55 kg 160 kg		
Livsmedelsklassad

(400 g ej NLGI 00)

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