Food Grade “Seize-Stop”

SMÖRJTEKNIK

99FG
Montage pasta
Anti Sieze FG
Så rent att det går att äta...
- men, jordgubbar är godare
• Kraftfull temperaturvidd -30 till >+450ºC
• Resistent mot vatten
• Skruvförband kan dras åt hårdare - förhindrar också
alla demonterings problem som skärning, kärvning,
korrosion, värme...

R E G I S T E R E D

• Användningsområdet - från ugn till frys
• Livsmedelsklassad NSF-H1
SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

OMEGA 99FG Food Grade “Seize-Stop”. Omegas sortiment har produkter i världsklass
när det gäller att kvalitetsäkra och göra anläggningar driftsäkra.
En mycket sofistikerad produkt för mångsidigt förebyggande underhåll till livsmedelsindustri med - höga säkerhets krav är - Omega 99FG.

Omega 99FG
En anti-kärv pasta med maximal kvalité för maximala livsmedelskrav. 99FG innehåller
skonsamma ämnen men likväl ämnen som ger ett starkt skydd inom
• en temperaturvidd i världsklass, från -30 till +450ºC
• överträffar lätt internationella krav för bruk i och inom livsmedelsindustrin
• uppvisar en blandningsprocess som håller partiklarna praktiskt taget helt suspenderade
och helt igenom väl dispergerade. Processen medför att ingen sedimentering uppstår.
99FG får därigenom en blandning som är konstant i koncistensen.
• är fullständigt fri från bly, svavel och klorider vilket ger ett 100%:igt skydd för exklusiva
rostfria och nickelbaserade maskinelement. Att rostfria komponenter är korrosivt säkra
vill man tro, men bly, svavel och klorider orsakar kraftiga korrosiva angrepp i form av
gropfrätning och korrosionssprickor, dessutom undermineras svetsar. Omega 99FG
innehåller bara helt kemiskt säkra ämnen
• skyddar mot syra och alkaliska angrepp och reagerar normalt inte med andra metaller.
Den är också beständig mot flertalet korrosiva gaser
• har en stark vidhäftning och bildar ett nästan hermetiskt skydd av komponenten mot
kärvning, avlagringar, slitage, galvaniska effekter, hopskärning, nötning, frätning, atmosfärisk påverkan, vattenskador...
• När endast det bästa duger... då heter det teknologiska valet - Omega klass.

FAKTA

Omega 99FG en pasta som främst är framtagen till livsmedels och den medicinska industrinför att komponenter skall gå lätt att lossa oavsett påverkan av rost, kraft eller värme.
Omega 99FG kan med fördel användas i de flesta typer av glidlager, tryck eller axiallager och kul / rull-lager. Transportband, kuggväxlar, transmissionsaxlar, skruvväxlar,
kompressorer, pumpar, bärlager, fläktanordningar och blåsmaskiner, elmotorer, turbiner,
vevtappar, kolvbultar, kamvalsar, kedjor, kuggkransar, marint bruk o.s.v
Omega 99FG är en pasta som tål hög belastning och extremt låg rörelse.

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

NLGI 2
-30 +450
520
Syntetisk substans
0,5 Kg
Livsmedelsklassad
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