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85
“Shear
sensation
plus”
universalfett
• Spesielt utviklede fortykningsmidler og additiver gir høy sikkerhet mot lagerskjæring.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Et meget allsidig fett, ideelt til nær
sagt alle smøreoppgaver.
• Høy oksydasjonsstabilitet gir ekstra
lange bruksintervaller.
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OMEGA 85 “Shear sensation plus” universalfett

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

SPESIELLE FORDELER
Omega 85 «shear sensation plus» universalfett er resultatet av omfattende laboratorieforskning og testing i felten.

• Omega 85 er et universalfett til nær sagt alle smøreoppgaver.

85

• Omega 85 inneholder spesielt utviklede fortykningsmidler
og additiver som gir en enestående stabilitet under ekstreme
forhold.

• Omega 85 reduserer behovet for ettersmøring på grunn av
lange bruksintervaller.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 85 er universalfettet som:
• Ikke lar seg fortrenge fra de påførte flater.
• Har et ikke-metallisk fortykningssystem som reduserer
oksydasjonen av baseoljen, slik at fettet forblir mykt.

• Kompatibel med alle pakningsmaterialer - reduserer behovet
for å bytte pakninger ødelagt av dårlig fett.
• Eliminerer risiko for feilbruk, og sparer deg for både tid og
penger.

BRUKSOMRÅDER
Omega 85 er ett høykvalitetsfett som brukes på alle typer
utstyr. Du kan trygt bruke Omega 85 til nær sagt all smøring
med et godt resultat.
Omega 85 kan blant annet brukes på: Alle typer lager, alle
typer produksjonsmaskiner, all fettsmøring av kjøretøyer, marine- og havneutstyr og annet.
Omega 85 finnes i følgende viskositeter: NLGI#0, baseolje: 126
cSt 40ºc. NLGI#2, baseolje: 126ºC cSt 40ºC.
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