Jamaican-Base Universal Maintenance Oil

SMÖRJTEKNIK

636
Krypolja
4-Punkt ”1-2-3-4”
Och plötsligt blev alla goda ting,
fyra,
- åtminstone för underhållet
Fyrpunktsoljan som
1. smörjer
2. kryper in / rostlöser
3. tränger undan vatten
4. skyddar mot rost och oxid
• Innehåller ren Pimento - Oljan från Jamaica
• Pimento - bättre vidhäftning med starkare krypförmåga dessutom tyngre än vatten
158

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

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

Grundat 1906 ett av Sveriges äldsta smörjmedelsföretag

INFO

636

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 636 Jamaican-base universal maintenance oil,en klassiker med innovativ teknik
som redan på sin tid tillhörde gruppen ”the best of the best”.
Bara lite har förändrats under flera decennier, 636 ligger fortfarande steget före med sitt
imponerande sätt att fungera. Visst förbättras den men vissa delar är helt enkelt svårt att
göra bättre. Därav 636:ans funktion... fortfarande med framtiden för sig, flera decennier
från nutiden - Tomorrow is Omega:s Today.
Omega 636
Är en universalolja eller möjligen en funktion, kanske en resurs. I alla fall oumbärlig för
underhåll, service och verkstaden.
En olja som klarar mer, dessutom är varje liten droppe - tidsbesparande och fantastiskt
lönsam.

4-punktsoljan 1-2-3-4
• Smörjer och Jamaica-oljan vidhäftas orubbligt fast på metall. Den bildar en fin smörjfilm
som övertygar och kryper in, dit man önskat, med oanad kraft.
• Tränger undan vatten, vilket är en styrka hos Pimento-oljan som man inte hittar någon
annanstans. Att den har högre densitet än vatten är unikt likaså vidhäftningen - önskemål hos andra. Hos oss - standard.
• Skyddar mot rost är normalt för en Pimentoolja, eftersom den bildar en självläkande barriär över ytan. Den tränger tillika undan vatten och penetrerar djupt ner
i metallytans porer. Normalt, duger inte, därför har vi tillsatt extrema antirostskyddsmedel, ett skydd som vanligtvis räcker i åratal.
• Kryper in och rostlöser, en droppe av Pimento-oljan löser snabbt hoprostade maskinelement som man dagligen stöter på.
• Och...ibland dyker dom riktigt ”jävliga upp... och sitter som berget”.
Frenetiskt fast rostade, kan vara skurna axlar, fastkärvad av värme / skärning... ...ha på
en skvätt 636 - ta en fika - ser det mörkt ut gå hem och sov...
När du kommer tillbaka ...har 636 jobbat åt dig.... ...inget svett - inga svordomar - inga
plåster - ha ett roligare liv med - 636.

FAKTA
Omega 636 en högvärdig penetrerande universalsolja utvecklad för att effektivt smörja,
driva fukt och rostlösa lättare och i vissa fall tyngre maskinelement. Samt rostskydda
och konservera maskinkomponenter och maskinkonstruktioner i både inomhus som
utomhusmiljö.
Omega 636 är utmärkt till
• Skruvar • Leder • Gångjärn • El-kontaktorer, låg-hög-spänning • Värmekärvning
• Oxidbekämpning • Hyvelbord • Betongformar • Konservering i maskinförråd
• Bil / Fordonsverkstäder • Underhållsavdelningar • Snickerimaskiner • Verktyg
• Vapen • Lantbruksmaskiner • Nybearbetade metallytor • Trä impregnering
• Svetselektroder (mig) • Korrosionsskydd • Och andra kända och okända fall.
Omega 636 levereras också i lösvikt för påfyllning i miljömässiga refill flaskor. Men den
kan även anbringas med sprutpistol, pensel, doppning osv.

DATA
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

-17 +67
9,8
Grön transparent
150 ml, 400 ml spray 1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad

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