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Rent och fint...

• Rengör från mikroorganismer, olja och smuts
• Håller nya vätskan ren längre
• Förbättrar maskinens produktivitet
• Tar bort lukt...
• Ekonomisk dosering
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Omicron 860 ”System decinficerings cleaner”,En förutsättning för att bra produkter
ska fungera på ett effektivt sätt är att det finns en bra grund att verka utifrån. Därför
har vi tagit fram en serie som på et utmärkt sätt skapar förutsättningar för bra funktion.

Omicron 860
När bearbetningsmaskinen är ny och skäremulsionen nyss blivit islagen är allt frid och
fröjd. Anledningen att allt är nytt men tanken är att man ska producera - vilket också sker.
Då börjar förutsättningarna förändras. Det finns olja, vatten, värme, mörker med andra
ord perfekta betingelser för mikroorganismer. Allt eftersom bildas slam, smuts etc. vilket
är till mikroorganismernas fördel de har någonstans att ”bo”. Det finns olika organismer
vissa tål syre andra inte, och mikroorganismerna tål inte varandra heller bara sin egen art.
I vissa fall börjar det lukta vilket i sin tur beror på att man givit förutsättningar för att
de ska kunna bli rätt många, t.ex. oljelock och stillastående vätskor, personal som inte
tvättat händerna etc.
Med tiden kommer man till en punkt då man bestämmer sig för att byta, tömma ur det
som är kontraminerat och hälla i nytt friskt. Ett sådant byte medför att den nya fina
emulsionen snabbt försämras och då dröjer det inte så lång tid innan man är tillbaka där
man var med lukt och smuts.
Här kommer Omicron 860 in i bilden. redan i den gamla vätskan hälls den i, men i em
mindre mängd som ser till att olika typer av mikroorganismer och smuts förintas och löses
upp samtidigt som vi producerar. Därefter hälls blandningen ur och vatten tillsatt med 860
får cirkulera i systemet, det blir rent. Därefter spolas maskinen ren och ny emulsion hälls i.
Omicron 860 skapar m.a.o. bra förutsättningar för att arbetsmiljön ska bli bra och att vi
ska kunna producera under lång tid med optimala förutsättningar.
Värdet av 860 är kort och gott ovärderligt.

FAKTA
Omicron 860 System Desinficering Cleaner är utvecklad för att rengöra emulsionsbad
innan byte av ny emulsion i hela systemet. Den är enkelt att använda då den appliceras
i den befintliga emulsionen. Den har starkt dödande effekt mot bakterier, mögel och
jästsvampar. och har god effekt att lösa smuts, oljor och fetter.
Omicron 860 är till: cirkulationssystem i metallbearbetning. - Tekniska vatten system
för att eliminera av smuts och alger. och används till mineraloljebaserade och så kallade semi-eller helsyntetiska metallbearbetningsvätskor.
Alla ytor och utrustning inte direkt kontakt med den cirkulerande vätskan kan spraya
applicerasmed Omicron 860 System Desinficering Cleaner. Då rengörs och desinficeras
aven dessa ytor. Därefter sköljs systemet med rent vatten och tappas ur. Fyll sedan systemet med bra biostabil bearbetning vätska

DATA
Viskositet
Ph
Lukt
Färg
Förpackning
Övrigt

Tunn
12 +/- 0,2
svag
Klar gulaktig vätska
1 L 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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