Tire-Mounting Lubricant
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Däckmontering
Effektiv
Snabb och lönsammare än något
jämförbart...
...dessutom mer kvalité på jobbet
• Däcket läggs på lätt, direkt, på rätt plats, oavsett
fabrikat, storlek eller sort
• Gör jobbet upp till 50% ...snabbare
• Alltid rätt monterat med hänsyn till balans, centrering, luftläckage... - däcket slirar ej
• Betydligt färre brott vid avläggning
• Torkar snabbt, skyddar gummi och bildar en effektiv rost-skyddsbarriär i fälgkanten
• Extremt dryg - räcker därför längre
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Omega 902 Tire-mounting lubricant,teknologi som rättvist lyfter Omega till bäst i
klassen inom området däckmontage - World wide.
En teknologi utvecklad för Racing. Där extrema krav är grunden att snabbare, säkrare och
bättre lägga på och ta av däck - 902 är innovativ och kan mer - mycket mer.
Omega 902
Absolut Hi-tech, utvecklad genom polymerteknik. En teknik med överlägsen smörjförmåga,
”Hal som en ål” är ett uttryck som bleknar i jämförelse.
En lönsamhet som givetvis blir högre, för monteringen går snabbare. Oavsett svårighetsgrad smackar det till och... däcket sitter där - direkt.
Reklamation, korrigering ...glöm orden, 902 ger en jobbkvalité som övertygar.
Mer lönsamhet visar våra uppföljningar, upp till 50% - prova själv, man övertygas och
känslan när jobbet är gjort ...som ett rejält hantverk.
Avmontering lika så... stora spröda däck med hårda klincher - man förvånas...!?
Antalet stommar som tidigare skrotades av brott rinner ur statistiken ...bara på den här
posten tjänas 902 in - mångfalt.
Dr. Jekyl and Mr. Hyde, först hal som få - efteråt torr och sträv. En enklare montering än
så här kan det inte bli och när däcket monterats sitter det - strävt på plats.
En sträv styrka som hindrar däcket att glida på fälgen, balanseringen garanteras, ventilen
på däck med slang skonas...
Racing krav - krav för alla - säkerhetskrav som möter världens tuffaste - våra egna.
Naturligtvis är också 902 säker för människor, likaså för alla gummi typer.
Oavsett gummiblandning, naturlig eller syntetiskt så förbättrar den hållbarheten vid
klinch och däckfoten - på alla däck, även sk lågtrycksapplikationer.
Som om det vore allt... när den torkat bildas ett starkt rostskydd på fälgen, en perfekt
egenskap i fuktig korrosiv omgivning. Att den är dryg och räcker länge ger bara ännu
mer lönsamhet.
En högre kvalitet, lite dyrare givetvis - men en dryghet, arbetskvalité och prestanda i
särklass. Att kvalité är lönsamt och att kunder blir nöjda - det märks direkt.

FAKTA
Omega 902 används med fördel till
• Alla typer av däck till alla typer av fordon som Racing, Bilar, MC, Entreprenad o.s.v
• Glaslister av gummi • Kabelgenomföringar • Transportband av gummi
• Slangar • Överallt där strävt gummi eller plast skall monteras
Omega 902 För att förlänga torktiden kan den spädas med vanligt vatten upp till ca 10%.
Omega 902 appliceras som vanligt med pensel, alternativt kan den även sprutas på. Bästa
penseln är en avsedd för vattenbaserad färg eftersom den bättre håller större mängd utan
att rinna eller droppa.
Ett litet tips...
helt suverän på bilverkstäder till, avgas upphängning, genomföringar, 		
gummi lister, luftfjädringsbälgar och så vidare.

DATA
Blandningsförhållande

max. 10% vatten, för längre torktid

Lagring - transport
Förpackning
Övrigt

Ej under 0ºC
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Kan användas till all typ av gummiblandning

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