Food Grade Air Line Lubricant
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Dimsmöjning
Vitolja
Skonsamhet i en ny unik klass som
skydd...
- för maskiner och människor
• Tillverkad av en unikt högrenad vitolja med en
helt ny säkerhetsnivå i renhet
• Möter och överträffar säkraste medicin och
livsmedelsklass inom NSF. H1
• Luktfri och ev. oljedimma är extra skonsam mot
andningsorgan

R E G I S T E R E D

• Lämpar sig utmärkt för smörjning av alla dimsmörjpunkter hos all typ av industri
SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

128

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

Grundat 1906 ett av Sveriges äldsta smörjmedelsföretag

INFO

609

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

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omega 609 Food grade air line lubricant en helt ny högrenad vitolja för dimsmörjning utvecklad för högsta krav. Givetvis uppfyller den renhetskraven inom Guidelines
of security 21 CFR 178.3570 från FDA i klassen H1. Inte bara det, Omega går längre med
egna krav helt utan motstycke i klassen miljö och driftsäkerhet.

Omega 609
I gruppen högrenade vitoljor återfinns Omega 609 och bland de medicinska högrenade
paraffinska vitoljorna anses den vara - extra högrenad.
Oljedimma är mycket farligt för människans andningsorgan. Därför är det ingen slump
att vitsmörjoljan Omega 609 är dimsmörjolja.
Med en paraffinsk högrenad vitolja. En extremt skonsamt sort. Så skonsam att den är den
enda som rekomenderas av arbetarskyddsstyrelsen vid autentiska prov på människor.
Men att uppnå bara skonsamt är knappast tillräckligt kriterie för Omega. Här gäller som
vanligt Våra interna standard krav - lite, skall fungera bättre under längre tid. Precis så
suverän är Omegas dimsmörjolja, unik skonsamhet - prestanda som få.
Den är temperaturstabil och finfördelar sig i hela systemet ut till tryckluftverktygets
minsta rörliga delar. På vägen smörjer den effektivt och förebygger på ett förnämligt sätt
uppkomsten av såväl oxidation som korrosion och koksning i hela systemet. Tåligheten
mot vatten är fullständig för såväl inblandning som vattenavskiljning och skumningsresistensen är - mycket hög.
Även för dimsmörjning av gejder, kedjor... den levererar en fantastisk smörjfilm, fet men
ändå fin, en lågfriktionsfilm, en stark som ser till att delarna rör sig lätt.
Det mest fantastiska är ändå den låga förbrukningen. En duglighetsvetenskaplig garant
för hög verkningsgrad. En styrka som i klartext betyder - lågt slitage, låg förbrukning,
mindre förluster - mer nytta.
Visst är skonsamhet en styrka men ännu starkare är faktiskt funktionen som hos dimsmörjoljan Omega 609 är - en nyhet i en unik klass.

FAKTA
Omega 609 en NSF. H1 livsmedelsklassad vattenresistent fin dimsmörjolja med extrem
termisk stabilitet, utmärkta smörjegenskaper, hög vidhäftning samt extra starkt oxidation och korrosionskydd.
Omega 609 är utmärkt för smörjning inom
• Livsmedels och konserveringsindustrin • Medicinsk industri
• Dricksvattenförsörjning • Livsmedelsklassad förpacknings industri
• Övrig dimsmörjutrustning i t.ex mindre lokaler o.s.v
Omega 609 är även mycket lämplig för smörjning i rena lokaler t.ex elektronikindustri,
sjukhus o.s.v

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

10
-15 +198
32
Transparent
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad NSF. H1
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