Super High-Purity Grade Lubricant

SMÖRJTEKNIK

580
Vitolja
Universal NSF-H1
Här har vi gjort mer än allt,
för Du ska få så lite...
- att göra mycket mer
• Överträffar NSF-H1 krav för användning i livsmedels
och medicinsk närmiljö
• Bl.a. högpresterande teknologi som ger maskiner
extraordinärt skydd och livslängd
• Kraftfull smörjförmåga utvecklad för universell
användning i hög temperatur

R E G I S T E R E D

• Skyddande bakteriedödande medel som förstärker
renheten och oljans livslängd
SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906
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™ - The Omicron™ trade mark is the
property of Smörjteknik Norden AB
and its associated companies

Grundat 1906 ett av Sveriges äldsta smörjmedelsföretag
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

O 580 Super high-purity grade lubricant.Ännu en gång introduceras en ny klass - effektiva rena smörjmedel.
Ett trendbrott utan motstycke i området smörjning med mycket höggradig renhet som
når prestanda - i världsklass.
Vitolja kallas olja som med extraordinära reningsmetoder renats till den grad att mer rent
- är nära på omöjligt. Man får fina stabila ämnen som svårligen ingår i kemiska reaktioner
med andra. Vitoljan i 580 är en sådan - en vitolja som är så ren att den med god marginal
når högsta livsmedels och medicinklass.
O 580
En sällsynt stabil högren vitolja utvecklad för maximal skonsamhet till i första hand
medicin och livsmedelsindustrin.
innehåller extremt avancerade additiv, var och ett testades av U.S. Government Drugs
Administration (NSF.) - samtliga godkändes
• är baserad på ny sofistikerad kemi-teknik som är helt säker vid inblandning i såväl föda
som i mediciner
• innehåller bl.a skumhindrande medel, ett effektivt oxidationsskydd och kompletterande
högaktiva antiförslitningsmedel. Den har också låg inblandning av ett speciellt bakteridödande medel som garanterat ger försumbart låg halt skadliga bakterier
• har i sin uppbyggnad ”trots” skonsamt innehåll - prestanda som överträffar ”rena”
vitoljor - så pass att den t.o.m. mäter sig med flertalet sk prestanda oljor
• visar ovanligt stark total miljöhänsynsfaktor. Och så ger den normalt bättre verkningsgrad än sk. miljöoljor, både lägre energiförbrukning och betydligt mindre påverkan på
t.ex gummi, packningar, tätningar... oljan blir kvar i maskinen.
580 saboterar fullständigt bilden av att skonsamhet och prestanda aldrig existerar samtidigt. I Omegas annorlunda värld kombineras motsatser, naturligt...
...det blir lätt så i en värld av perfektionism.

FAKTA
O 580 en maximalt livsmedelsklassad vattentålig renad vitolja med sällsynt stabila, lågskummande och välsmörjande egenskaper för mycket bred användning.
O 580 rekommenderas till
• Kompressorer • Pumpar • Vaccumanläggningar • Hydraulik • Kedjor
• Transportörer • Centralsmörjning • osv
Överallt där det kan uppstå tillfällig kontakt med livsmedel, medicin etc.
O 580 kan med fördel användas i
• Livsmedelsfabriker • Slakthusutrustning • Bryggerier • Konservfabriker
• Bagerier • Fiskindustri • Farmaceutisk tillverkning • Kosmetisk industri
• Mejerier • Förpackningsindustri för livsmedel • Pappersbruk • Jordbruk
• Och alla slags maskiner och utrustning som kräver ren-smörjning.

DATA
Varumärke

ISO VG
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

Omicron

Omicron

Omega

32
46
68
-10 +202 -10 +204 -18 +216
33,9
46,9
68
Transparent
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad, NSF. H1

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