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78
Næringsmiddelgodkjent
antikorrosjonsfett
• Gir meget god beskyttelse mot
korrosjon

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Motstår høy varme, utvasking og
trykk.
• Gir svært god mekanisk stabilitet i
bruk sammen med vann og varme.
• Det beste valget ved vanskelig
smøreforhold i næringsmiddel-,
metall- og papirproduksjon og
marine/offshoreindustrien.
Importør:
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OMEGA 78 Næringsmiddelgodkjent antikorrosjonsfett

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

SPESIELLE FORDELER
Omega 78 er den siste generasjonen innen smørefettteknologi.
• Omega 78 har meget høy; mekanisk stabilitet, dråpepunkt,
evne til å tåle høyt trykk, motstandsdyktighet mot
utvasking, korrosjon og rust, og vil dermed redusere slitasje.

78

• Omega 78 beskytter og forlenger driftstiden til viktig og
kritisk utstyr, pga sin svært sterke film (overlappende
overflatestyrke).

• Omega 78 er basert på kalsium sulfonat og utklasser andre
kvalitetsfett som f.eks er basert på lithiumkompleks,
aluminiumkompleks og polyurea.

ENESTÅENDE EGENSKAPER.
Omega 78 er antikorrosjonsfettet som:

• Gir svært gode EP (extreme pressure) og AW (antiwear)
egenskaper.
• Ikke behov for ekstra additiver.

• Ikke svetter selv ved høye temperaturer - samtidig som høy
mekanisk stabilitet gir forlengede smøreintervaller og lavere
driftskostnader.

BRUKSOMRÅDER.
Omega 78 er smøremiddelet som møter de økende krav som
stilles av dagens og morgendagens maskinpark.
Omega 78 brukes av maskinister og vedlikeholdere til et utall
av forskjellige bruksområder innen:
• Næringsmiddel-, auto-, papir, jern og metall-, anleggs-,
bergverk og gruve-, marine og aquaindustrien og offshorenæringen.
Omega 78 fungerer utmerket i tøffe miljøer og beholder sine
egenskaper: EP & AW og meget høy motstandevne mot
korrosjon, oksydasjon, vannsprut og utvasking, også ved
forhøyede temperaturer.
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