Air Line Lubricant

SMÖRJTEKNIK

605
Dimsmörjolja
Air Low & high speed
Utvecklad för alla som tänker efter,
men tänker framåt,
...i förebyggande tankar
• Speciellt utvecklad för tryckluftsledningar och
lufttrycksmaskiner
• Unik omvänd emulsionsteknik så metall alltid har
en barriär av skyddande oljefilm
• Suverän smörjförmåga som dessutom förhindrar
isbildning
• Håller tryckluftsverktygen fri från rost och koks
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Omega 605 Air line lubricant,är pålitlighet utvecklad för hela tryckluftslinjen. Ett
pålitligt skydd för driftsäkerhet i såväl värme som kyla.
Tillförlitlig Omega-teknik när den är som bäst ...sånt man kan lita på.

Omega 605
Tryckluftslinjen är i många företag en livsnerv där effektiva luftmaskiner bygger inkomster.
Att 605 motsvarar stora förväntningar är säkert - med en teknologi i toppklass.
En basolja av paraffin, allt för miljön och inte minst det höga smörjkravet.
Den ska fungera och göra det finfördelat i både kall som varm miljö. På ett förnämligt
sätt förebyggs uppkomsten av såväl isbildning, korrosion och koksning i systemet. Allt
påverkas - från ledningarna ända ut till tryckluftverktygens minsta rörliga delar
- allt skyddas och smörjs - effektivt.
605 är sammansatt av ren fin paraffinolja och
Omegas smörjfilms-teknik med den unika Megalite-tekniken, slitageförhindrare och belastningståliga tryckbeständiga tillsatser. Det ger en filmstyrka som står emot alla tryck
i vingmotorer och håller sig på plats t.o.m. i de mest slående högvarvande maskiner
• en extremt vidhäftande omvänd emulsion kombinerad med en tuff skumdämpare. De
skapar en homogent skyddande oljefilm. En film alltid närmast metallen med kondensvattnet på behörigt avstånd från alla känsliga - fasta som rörliga delar
• rätt tänkt - är hälften gratis - vilket speciellt gäller rostskyddet. Korrosion är omöjligt
eftersom metallen är belagd med en barriär av mycket fin speciellt skyddande olja. En
olja med ett extra tillsatt rostskydd, för extra säkerhet.
605 är framtid och klassisk teknik - blandat - med skydd för känslig metall, läder, gummi
och så vidare, ...en teknologi där Omega ännu en gång visar sin styrka
- Du förstår vad Vi menar.

FAKTA
Omega 605 en innovativ högskyddande finfilmsolja som ger tryckluftssystem ett starkt
skydd under lång tid.
Omega 605 kan med fördel användas till
• Alla typer av tryckluftssystem • Dimsmörjning av diverse utrustning
• Luftverktyg såväl roterande som slående typer
Omega 605 kan starkt rekomenderas till tryckluftssysten utomhus som vintertid har
benägenhet att frysa ihop.
Ett litet tips... det starka korrosionsskyddet gör den perfekt som tillfällig rostskyddsolja
”på allt” under ”kortare lagringstid” - pensla, spraya eller doppa.

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

10
-30 +225
32
Bärnsten
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad
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