”Smokless” Hi-Temp Lubricant

SMÖRJTEKNIK
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Kedje & vire olja
High Temperatur
Kraften döljs under ytan, funktionen
märks tydligt,
av värme ser du inte röken av den
• Utvecklad med ämnen som är kvalitetsäkrade för
lack och elektronik processer
• Lukt, rök och avlagringsfri - fyll på - ingen rengöring - inga stillestånd
• Har starka temperaturegenskaper som spänner
mellan -33 ända upp till +303ºC
• Nydesignade EP och Anti-wear som förlänger livslängden på kedjor och smörjintervallen
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Omega 648 ”Smokless” hi-temp lubricant,är oljan som har varit överallt - men vart
tog den vägen ?
Hur fånigt det än låter så är 648:ans riktigt stora styrka att försvinna helt spårlöst
- man kan inte ens se röken av den.
Omegas Hi-tech grupp som 648:an tillhör är produkter för hög värme. Men blir värmen
för hög så avgår de i gasform. Under värmegränsen har de naturligtvis en extrem funktion t.o.m. ...efteråt...
...ingen rengöring ...inga driftstopp. Mer tillgänglighet än så - lär det knappast bli.

Omega 648
Är enastående och här kan man se fram mot stora besparingar, styrka och säkerhet, av
en revolutionerande produkt som
• är helt rökfri, koksfri, avlagringsfri och avdunstar fullständigt vid extrem värme
• har mycket hög temperaturresistens ända upp till +303ºC
• har lågtemperaturegenskaper ner till arktisk kyla
• är stabil och har låg oljeavdunstning, t.ex i en så hög temperatur som 220ºC är avdunstningshastigheten bara 5% per dygn
• är mycket vidhäftande på metall och har en exceptionellt hög smörjförmåga
• tål höga tryck och ger ett starkt skydd mot nötning
• den är helt ”blöt” och saknar ytaktiva ämnen som t.ex silicon vilket ger säkerhet i lim,
lack och elektroniktillverkningsprocesser
• ger ett mycket högt korrosionsskydd
• är mycket skonsam mot miljö och människor
Du kommer att imponeras av 648:ans otroliga värmeegenskaper som verkligen håller
maskindelarna rena och välsmorda.
Imponerande innovationer - smart för funktionen - smartast för driftsekonomin.

FAKTA
Omega 648 är framförallt utvecklad som ett högpresterande smörjmedel för mycket hög
värme i fordonslackanläggningar, limanläggningar och elektroniktillverknings-processer.
Med en specifik egenskap, att inte kontraminera såväl tillverkningsprocessen som maskinutrustningen.
Omega 648 är utmärkt till • Kedjor • Wire • Lager • Gejdrar • Leder • o.s.v
i t.ex
• Fordonslackanläggningar • Lim anläggningar • Elektroniktillverkning
• Kedjor av alla de slag i såväl kyla som värme • Högtemperaturtunnlar
• Torkanläggningar • Stålverk • Plastindustri • Processindustri
• Träbearbetnings processer • Tryckeri • o.s.v
Omega 648 appliceras med pensel, sprayning, doppning, automatsmörjapparatur...
Ett litet tips... lågtemp. egenskaperna är ett starkt argument för smörjning i kyla.

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

150
-33 +304
132
Klar gul
1L 20 L 60 L 205 L 1000 L
-
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