Food Grade 4-in 1 Maintenance Oil

SMÖRJTEKNIK

638
Krypolja
Livsmedelsklassad H1
Det finns färgglada och smakfulla
människor...
samtidigt färg och smaklösa oljor !?
• Baserad på paraffinsk vitolja av extra hög livsmedels och medicinsk klassning H1
• Skonsam - lämnar ingen smak eller lukt

Fyrpunktsoljan som
1. smörjer

R E G I S T E R E D

2. kryper in / rostlöser
3. tränger undan vatten
4. skyddar mot rost och oxid
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omega 638 Food Grade 4-in 1 Maintenance Oilingår i ett mycket färgstarkt produktprogram för livsmedels och medicinsk klassade smörjmedel.
Programmet har teknik som redan är anpassad till högsta krav. Krav för säkerhet, prestanda
och givetvis suverän produktionsekonomi.

Omega 638
En penererande, rostlösande, rostskyddande och smörjande, den är dessutom ren, extremt ren, den fungerar i smutsiga miljöer, den är klassificerad för de mest rena miljöer,
den är i mindre mängd t.o.m. ätbar.
En underhållsprodukt som ingen annan med kraft och kvalitet in i minsta detalj.
Flexibiliteten är på topp och produktens styrkor kan staplas ovanpå varandra, vilket
framgår i följande axplock...
är baserad på ytterst skonsamma ämnen med en basolja av transparent paraffinsk vitolja
av livsmedelskvalitet
• har ”fyra i ett effekt”, smörjer, rostlöser, tränger undan vatten, rostskyddar
• lämnar inga oljefläckar
• är vattenavstötande
• lätt att applicera
• är effektiv och snabb
• är färglös
• är luktfri
• Flexibel i överkant - styrka vid behov - skonsam och inert - ekonomisk - allt i samma
olja ...men med olika fördelar - helt enkelt anpassad till livet.

FAKTA
Omega 638 en högvärdig penetrerande maximalt livsmedelsklassad universalsolja
utvecklad för att effektivt smörja, driva fukt och rostlösa lättare och i vissa fall tyngre
maskinelement. Samt rostskydda och konservera komponenter och maskinkonstruktioner
i ren livsmedels och medicinsk, inomhus som utomhusmiljö.
Omega 638 är lämplig för
• Skruvar • Leder • Gångjärn •Oxidbekämpning • Nybearbetade metallytor
• Korrosionsskydd • Underhållsavdelningar • Lantbruk • Bryggerier • Mejerier
• Slakterier • Livsmedelsindustrin • Kosmetikaindustri • Medicinsk industri • Skolor
• Sjukhus • Vattenverk • Reningsverk • Fiskindustri • Emballageindustri • Kontor
• Och andra kända och okända fall.
Omega 638 levereras också i lösvikt för påfyllning i miljömässiga refill flaskor. Men den
kan även anbringas med sprutpistol, pensel, doppning osv.
Ett litet tips... flexibel i överkant och suverän till rent och snyggt smörjning.

DATA
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

-30- +75
14
Transparent
400 ml spray 1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad NSF - H1		
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