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902
Dekkmonteringsolje
• Kostnadsbesparende - kan redusere
arbeidstiden med opptil 50% i
forhold til normal montering.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Gir meget god tilpasning mellom
dekk og felg.
• Forhindrer rustdannelser i
anleggsflaten mot felg.
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SPESIELLE FORDELER

902

OMEGA 902 Dekkmonteringsolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 902 dekkmonteringolje kan brukes på alle typer
monteringsjobber.

• Omega 902 er kan redusere arbeidstiden med opptil 50% i
forhold til normal montering. - sparer tid og penger.
• Omega 902 gir meget god tilpasning mellom dekk og felg.
• Omega 902 forhindrer rustdannelser i anleggsflaten mot
felg.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 902 er dekkmonteringoljen som:

• Inneholder penetrerende stoffer som beskytter både naturlig
og syntetisk gummi.
• Er lette å både påføre og fjerne. Trenger ikke spesialutstyr for
påføring og er vannløslig slik at overskytende olje forsvinner
av seg selv.
• Gir god tilpasning og økt friksjon mellom dekk og felg.
Motstår dermed høye dekkbelastninger (lavprofil og rally).
• Er såpe- og siliconfri og kan brukes på alle dekktyper.

• Kan brukes ved monteringer under lavt trykk på grunn av
den gode tilpasningen mellom dekk og felg.

BRUKSOMRÅDER
Omega 902 er utviklet til dekkmontering av alle typer dekk,
under alle forhold. Er meget godt egnet til tungt utstyr. Er også
velegnet som glidemiddel til ruteskift og som gummifornyer
(kilereimer).
Omega 902 sprays eller kostes rett på gummien, og skal ikke
tynnes eller blandes.

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