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660
Temperaturstabil
varmeoverføringsolje
• Forbedrer varmeoverføringsevnen
vesentlig - senker driftskostnadene.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Inneholder spredende tilsetninger
som hindrer slamoppbygging.
• Har lav viskositet og en høy
innebygget stabilitet.

Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

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

SPESIELLE FORDELER

660

OMEGA 660 Temperaturstabil varmeoverføringsolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 660 Temperaturstabil varmeoverføringsolje er
den varmeoverførende oljen som er fremstilt for å gi en økt
driftseffektivitet.
• Omega 660 forbedrer varmeoverføringsevnen vesentlig senker driftskostnadene.

• Omega 660 inneholder spredende tilsetninger som hindrer
slamoppbygging.
• Omega 660 har lav viskositet og en høy innebygget
stabilitet, som muliggjør mindre pumper med lavere
pumpehastighet.

ENESTÅENDE EGENSKAPER

Omega 660 er den temperaturstabile varmeoverføringsoljen
som:

• Er produsert av de beste lavviskositets baseoljene som gir
svært gode varmeoverførende egenskaper og en overlegen
temperaturstabilitet.
• Inneholder utvalgte additiver som motstår varme og
temperatursvingninger som oppstår ved start og stopp
tidspunktet.
• Er også en effektiv herdeolje.

• Er svært trygg i bruk ved normal bruk og er fullstendig giftfri.

BRUKSOMRÅDER
Omega 660 er utviklet for bruk i lukkede varmeoverføringssystemer med ekspansjonstank som opererer med temperaturer
på opptil 320°C Omega 660 er ideell som ett varmeoverførende medium i prosessindustrier som produserer: plast,
gummi, asfalt, såpe, voks, farmasi o.s.v.
Omega 660 muliggjør full kontroll med prosesstemperaturen
og reduserer risikoen for brann fordi ingen direkte varme
kommer i kontakt med brennbare materialer i produksjonen.
Den ensartede varmeoverføringsevnen som kjennetegner
Omega 660 reduserer muligheten for overoppheting
Bruk Omega 660 i alle lukkede resirkulerende
varmeoverføringssystemer.

Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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Viskositet ved 40°C: 95 cSt.
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