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917
Oljelekkasjestopper

• Beskytter mot nedbryting av
pakninger. Eliminerer kostbare
reparasjoner og driftsstans.

Stol
på at
Omega

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Stopper oljelekkasjer forårsaket av
uttørkede pakninger i motor-, girog hydraulikksystemer, samt automatgir og servostyringer.
• Gjør «jobben» mens maskinene er i
drift.

Importør:
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Spesielle FORDELER

917

OMEGA 917 Oljelekkasjestopper

Omega manufactoring division

Omega 917 Oljelekkasjestopper er en kostnadsbesparende
behandling som fornyer pakninger, reduserer vedlikehold og
driftstans, samt sparer tid og penger.
• Omega 917 beskytter, smører og bevarer pakninger ved å
redusere nedbrytningsprosessen. Dette forhindrer kostbare
reparasjoner og driftstans.
• Omega 917 stopper oljelekkasjer forårsaket av uttørkede
pakninger i motor-, gir- og hydraulikksystemer, samt automatgir og servostyringer.
• Omega 917 gjør «jobben» mens maskinene er i drift.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 917 er en unik pakningsbehandling som:

• Er ideelt på alt industrielt hydraulisk utstyr, inkludert maskiner
med høyt arbeidstrykk.
• Er ypperlig til rask reparasjon. Vil vanligvis stoppe en transmisjonslekkasje i løpet av en ukes drift.
• Reduserer driftskostnader ved å eliminere oljelekkasjer og
pakningsskift.
• Er økonomisk i bruk på grunn av sterkt konsentrat.

• Er svært trygg i bruk. Inneholder ingen skadelige løsemidler
og er ikke-brennbar.
• Eliminerer «skriking» fra servostyring.

BRUKSOMRÅDER
Omega 917 er produsert under streng laboratoriekontroll og
grundig testet for å tilfredstille Omegas høye krav til renhet,
stabilitet, utførelse og kvalitet. Omega 917 gir ikke fra seg
skadelige gasser, vaskes lett av og er helt trygg både ved bruk og
under lagring. Ikke merkepliktig i følge HMS.

Bruk Omega 917 til:

Hydraulikksystemer inklusive alt mobilt og stasjonært maskineri,
automatgear, servostyringer, marinemotorer, anleggsmaskiner.

DOSERING:

Gir: Tilsett maksimum 3% av total oljemengde.
Servo: Tilsett maksimum 3% av total oljemengde i servostyringens oljetank.
Generelt: Ved lekkasje tilsett maksimum 3% av total den totale
oljemengden.
Som forebyggende:1 % innblanding pr år eller ved oljeskift.
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