Corrosion Control Oil
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Rostskyddsolja
Corrosion Control Oil
Behåll det...
som är värt att behålla...
- stoppa klockan
• Antikorrosionsskyddet som skyddar stål mot förstörande rost i lång tid framåt
• Bildar en stark lufttät elastisk barriär med hög vidhäftning på stålets yta
• Fantastiskt dryg och lätt att applicera med pensel,
roller eller genom doppning
• Snabb och enkel att ta bort med t.ex. avfettningsmedel
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Omicron 829 ”Corrosion Control Oil”.Energiförbrukning kostar, något som naturen vet.
Den skapar hela tiden ämnen som är stabila, ämnen i vila, ämnen som avger minimalt
med energi, finns det ett snålare alternativ så väljs det. Hela tiden pågår nedbrytningen
ända tills materialet har återgått till det naturligt stabila tillståndet - det har korroderat.
Omicron gör som naturen - förbättrar verkningsgraden, dessutom - bevarar vi det som
är värt att bevara. Att vi minimerar förluster är knappast en nyhet och gissa hur mycket
man vinner - fråga de som vet bäst - fråga våra kunder.

Omicron 829
En skräddarsydd kostym för tuffa förhållanden, en kostym av elastomer som fullständigt
förseglar och skyddar mot korrosion. Det är ett aktivt skydd som ger efter, ett med spänst
och inbyggd elasticitet.
Den ger ett rostskydd, ett extra kraftigt system som om det repas - självläker. Ett system
som är mjukt men ändå relativt torrt. Det varken flagnar eller spricker vid normal lagring
och vidhäftningen är maximal. Den sitter som berget, orubbligt och inget kan krypa under.
Den är samtidigt lätt att applicera. Man kan pensla, rolla eller doppa.
Ekonomisk... snål är ett lite bättre uttryck, för man behöver lite för god täckning.
Men det bästa är när den ska bort. En lätt uppgift, fukta t.ex. lite kristallolja på en trasa
och vips är bara - inge kvar. En egenskap som spar rengöringstid och behandlade detaljer
kan snabbt sättas in i produktion.
Man får det skydd man betalar för, och det här räcker länge. Under tiden finns en stark
barriär - som säkerhet. Och kyla... givetvis sitter den på sin plats även om nordanvinden
svEPer förbi.
Omicron står för pålitlighet, man får mer - massor av smidig säkerhet, en smidighet för
de tuffaste jobben och givetvis - bästa lönsamheten.

FAKTA
Omicron 829 ett korrosionsskydd utvecklat för att ge ett säkert långvarit skydd mot
korrosion för såväl utom som inomhuslagring. Korrosionsskyddet är drygt, elastiskt och
kraftigt vidhäftande och vid behov lätt att avlägsna. Produkten finns i två varianter en när
korrosionskyddet ska räcka länge och en som är mycket enkel att applicera.
Omicron 829 används med fördel till
• Plogbillar • Militärförråd • Krossar • Portabla transportörer • Hammarkvarnar
• Släpvagnar • Verktyg, sänken & formar • Snöplogar • Utrustning för skidorter
• Produktionsutrustning för säsongsbruk • Konservindustri • Jordbruksredskap
• Utrustning för flygplansservice • Utrustning för byggnadsverksamhet
• Marinutrustning • Väghyvelblad • Maskindelar • Gräsklippare • etc

DATA
Specific Gravity 15°C
Viscosity 20°C
Flashpoint C
Förpackning
Övrigt

0,86
0,89
9,8
26
180
185
20 L 60 L 205 L 1000 L

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