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790
Vannoppløselig
spesialolje
• Egner seg spesielt til bruk for
tekstilspindler, trebearbeiding og
aluminiumskjæring.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Setter ikke flekker - vaskes lett bort
med vann.
• Tåler svært høye hastigheter - opp
til 20.000 RPM.

Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

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

SPESIELLE FORDELER

790

OMEGA 790 Vannløselig spesialolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 790 vannoppløselig spesialolje er en lettflytende
fargeløs olje med høy smøreevne og stabilitet, utviklet for høy
driftsikkerhet og lang levetid.
• Omega 790 egner seg spesielt til bruk for tekstilspindler,
trebearbeiding og aluminiumsskjæring.
• Omega 790 setter ikke flekker på noen materialer - og
vaskes lett bort med vann.

• Omega 790 tåler svært høye hastigheter - opptil 20.000
RPM.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 790 er den vannoppløselige spesialoljen som:

• Penetrerer inn i hårfine åpninger og danner en tynn film som
ikke slynges av uansett hastighet.
• Har den lavest mulige viskositet slik at effekttap fra intern
friksjon reduseres til ett minimum.

• Har en stabil konsistens som tillater kontinuerlig høy effekt
uten fare for fastskjæring og varmeoppbygging.
• Hindrer oppbygging av statisk elektrisitet og dermed
brannfarlige elektriske utladninger.

BRUKSOMRÅDER
Omega 790 er en olje med en balansert viskositet som møter
de fleste produsenters krav for høyhastighetsapplikasjoner.
Spesielle additiver hindrer oljen fra å tykne, og opprettholder
oljens opprinnelige tilstand.
Omega 790 har en utmerket evne til stadig å holde de påførte
flater fuktige med olje, noe som gir en svært god beskyttelse
mot oksydasjon og korrosjon. Omega 790 inneholder
emulgatorer som gjør den lett å skylle bort med vann.
Bruk Omega 790 på: høyhastighets tekstilspindler,
trebearbeidingsmaskiner og til skjæring i aluminium.
Omega 790 leveres i følgende viskositeter: SAE 5W10, SAE 20.

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