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638
Næringsmiddelgodkjent
vedlikeholdsolje
• Inneholder bestanddeler godkjent
for tilfeldig kontakt med matvarer,
etter USDA-H1 normen
(Helsedepartementet i USA).

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Fire-i-en-virkning: smører, penetrerer,
fortrenger vann og motvirker rust.
• Ideell for service- og
vedlikeholdspersonell innen
matvare-, drikkevare-, serveringsog farmasøytindustrien.
Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
Tlf.: 22681766 • Fax: 22678010

SPESIELLE FORDELER

638

OMEGA 638 Næringsmiddelgodkjent vedlikeholdsolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 638 inneholder bestanddeler godkjent for tilfeldig
kontakt med matvarer, etter USDA-H1 normen
(Helsedepartementet i USA). Den er transparent, giftfri og
misfarger ikke. Dette gjør Omega 638 ideell for all industri hvor
sikkerhet og helse settes høyt.
• Omega 638 har en fire-i-en-virkning: smører, penetrerer slik
at fastrustede bolter og muttere løsner, fortrenger vann og
motvirker rust.
• Omega 638 kan bli brukt som midlertidig rustbeskyttelse,
før permanent antirustbeskyttelse eller galvanisering.
• Omega 638 skader hverken plast, maling, vinyl, lær eller
gummi.

ENESTÅENDE EGENSKAPER

Omega 638 er et universelt smøremiddel for vedlikehold som:

• På grunn av sin lave overflatespenning og penetrerende evne
fortrenger vann og fuktighet fra metalldeler.
• Løsner fastrustede bolter og muttere.

• Er ideelt der hvor et rent miljø setter krav til at smøremiddelet
ikke misfarger og er gift- og luktfritt.
• Kan påføres med børste, spray eller i bad.

BRUKSOMRÅDER
Omega 638 gir korttids korrosjonsbeskyttelse på alle
metallflater utsatt for oksydasjon, salt eller fuktighet.
Omega 638 kan brukes i alle omgivelser hvor det settes krav til
fargeløs, giftfri og ikke-misfargende korttids rustbeskyttelse.
Omega 638 kan brukes som et lett smøremiddel i alt maskineri
og utstyr brukt innen matvare-, og fiskeindustrien, tapperier,
bryggerier, storhusholdning og andre næringer som setter krav
til rene og sikre omgivelser.
Omega 638 kan også brukes innen kosmetikk-, hygiene- og
farmasøytnæringer.

Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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