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Släppolja
Bio Release
Motsatsen till att limma...
...är att smörja
• Låg förbrukning ½ mot mineralolja är normalt
• Kan användas till betongformar liksom recykling
containers vintertid så inte lasten fryser fast
• Lätt att applicera
• innehåller lätt nedbrytbar återvunnen olja och produkten har rätt att bära ”eco labeln, blue angel”
• Till både sommar som vinteranvändning
SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

306

™ - The Omicron™ trade mark is the
property of Smörjteknik Norden AB
and its associated companies

Grundat 1906 ett av Sveriges äldsta smörjmedelsföretag

INFO

450

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB, Utjordsvägen 14, 802 91 GÄVLE, Tel 077-1234567, Fax 026-107 107, info@smorjteknik.se, www.smorjteknik.se

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 450 ”Bio release oil”ingår hos oss i miljö gruppen - professionell oils.
Gruppen utmärker sig i breda produkter med mycket hög kvalitet och prestanda.
Omicron 450, en tuff länk i den avancerade uppgiften produktion. Vår lösning är faktiskt
mer avancerad än så, för den gör precis samma sak miljövänligt.
Något som i förlängningen betyder - skonsamhet och ekonomi.

Omicron 450
Recykling av form material osv är ett nyckelord när det gäller 450:an. Här ska allt kunna
användas gång på gång - med bibehållen kvalitet.
Allt handlar om investeringar och ekonomi. Något som också i högsta grad gäller miljön.
Därför är 450:an baserad på biologiskt lätt nedbrytbar återvunnen olja... men det är inte
allt, att den räcker längre, dubbelt mot mineraloljebaserade basoljor är en bra tumregel.
Den finns dessutom i olika viskosteter så att det ska vara möjligt att optimera vilken
ytfinhet och vilket släpp som krävs för att nå dit i förhållandet till gjutformens struktur.
Syftet med ett släppmedel är att inte ytan A ska fastna ihop med ytan B. Det här fenomenet
gäller för mer än bara betong och dess formar. Det kan vara smuts som inte ska fastna
på billacken eller material av något slag som inte ska frysa fast i plåten på ett flak eller
container på en lastbil. Principen är enkel - en vätska som ligger som en barriär mellan A
och B. Grundkravet blir då att det bör inte vara vattenlösligt eller stelna genom frysning
eller vad det nu kan vara.
Dessutom är släppmedlet enkelt att applicera, därför kan man rolla, pensla eller spraya 450
även när det är riktigt kyligt ute, men en fördel är ändå att släppoljan har rumstemperatur.
Omicron 450 är helt enkelt en mycket bra släppolja när man ställer höga krav på funktion och ekonomi.

FAKTA
Omicron 450 är en snabb biologiskt nedbrytbar släppolja/formolja.
Omicron 450 kan med fördel användas till bl.a. för att producera betong monteringsenheter utsatta betong för icke-absorberande och absorberande formar för trä-formar
av alla typer, även för grov board och starkt profilerade ytor, borstad och sandblästrat
trä, screentryckt formar och liknande profiler, stål-och formar metall - uppvärmda och
ouppvärmda - vägg-och takelement som kan vara preparerade eller målade som färdiga
delar samt platsgjuten betong design.
Användning • Betongformar • Recyklingcontainrar• Latbilsflak etc

DATA
ISO VG
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 20 C
Färg
Förpackning
Övrigt

4-5
14
-20 +94 -20 +103
5
14
Bärnsten
20L 60 L 205 L 1000 L
-

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